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شرایط عضویت در انجمن علمی روانپزشکان ایران ]بر اساس فصل سوم اساسنامه ی انجمن[

ماده ۸ـ عضويت در انجمن به طرق زير مي  باشد:

۱ـ۸ـ عضویــت پيوســته: هیــأت مؤســس انجمــن و كلیــه افــرادي كــه حداقــل داراي درجــه گواهینامــه تخصصــی در رشــته ي روان پزشــکی )اعصــاب و روان( 
باشــند مي تواننــد طبــق ضوابــط مذكــور در ايــن اساســنامه بــه عضويــت انجمــن درآينــد. ۲ـ۸ـ عضویــت وابســته: دســتیاران روان پزشــکی 3ـ ۸ ـ عضویــت 
ــن  ــداف انجم ــا در پیشــبرد اه ــت خــاص باشــد و ي ــز اهمی ــان حائ ــي آن ــي، فرهنگــي و اجتماع ــام علم ــه مق ــي و خارجــي ك ــاري: شــخصیت هاي ايران افتخ

ــه شــوند. ــت افتخــاري پذيرفت ــه عضوي ــد ب ــده اي نمــوده باشــند مي توانن ــر و ارزن كمك هــاي مؤث

ماده ۹ـ هر يك از اعضاي انجمن ساالنه مبلغي را كه میزان آن توسط هیأت مديره تعیین و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسید به عنوان حق عضويت پرداخت 
خواهد كرد.

مبلغ حق عضویت ساالنه )وابسته و پیوسته(= 150 هزار تومان

شماره حساب انجمن= ۴0۹۸100۴۹0۶۴۲1؛ بانك پاسارگاد، شعبه برج تهران؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

شماره کارت= 50۲۲۲۹۷000001۴۲5؛ به نام مؤسسه  انجمن علمی روانپزشکان ايران

سردبير: دكتر امیر شعبانی

دبير تحریریه: دكتر مريم معصومی

ســایر همــکاران ایــن شــماره )بــه ترتيــب الفبــا(: دكتــر زينــب امیــری مقــدم، دكتــر مهشــید بیــات، دكتــر مائــده پرويــزی، دكتــر حمیدرضــا توفیقــی، دكتــر محمدجــواد 
ــه عســکری  ــر عادل ــر، دكت ــوش صفوی ف ــر فرن ــاد، دكت ــروز دژآب ــر اف ــری، دكت ــر آزاده خلعتب ــی، دكت ــزازی، زهــرا خلف ــر الهــام حکــی ك ــر الهــام حســن نیا، دكت ــرورش، دكت پ
ديارجانــی، دكتــر فاطمــه فرهــودی، دكتــر ســوده محبــی رســا، دكتــر عاطفــه محمدجعفــری، دكتــر ملك فرهــاد ملــك، دكتــر مهتــاب معتمــد، دكتــر ونــوس وطنخــواه، دكتــر 

ــر ــبا هوبه فک س

طراح و صفحه آرا : ابوالفضل آقاوردی

اعضای هيأت مدیره انجمن:  دكتر مريم رسولیان )رئیس(، دكتر محمد تقی ياسمی )نايب  رئیس(، دكتر همايون امینی )دبیر(، دكتر سید احمد جلیلی، دكتر مهدی نصر اصفهانی، 
دكتر محمدعلی همتی، دكتر امیر شعبانی )خزانه دار(

بازرس انجمن: دكتر محمدرضا خدايی اردكانی

عضو علی البدل هيأت مدیره انجمن: دكتر فربد فدايی

بازرس علی البدل انجمن: دكتر مهری نجات

خبرنامه بولتن خبری و فصلنامه انجمن علمی روان پزشکان ايران است كه به طور رايگان به اعضای اين انجمن ارسال می شود.

آدرس: تهران، امیرآباد شمالی، خیابان ۲0، بین فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲1، پالک ۶1، واحد ۲
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اخباری کوتاه از انجمن و روان پزشکان

 تأیید نتایج انتخابات شاخه فارس انجمن علمی روان پزشکان ایران

   در تاريــخ ششــم دی 1۳۹۷ انتخابــات شــاخه فــارس انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، بــا حضــور دكتــر محمد علــی همتــی، نماينــده 
هیأت مديــره انجمــن در شــیراز برگــزار شــد. رياســت جلســه بــر عهــده دكتــر ســید مســعود موسوی نســب و دكتــر مهــدی عقیــق بــود و 

در آن ۳۸ نفــر از روان پزشــکان عضــو انجمــن حضــور داشــتند. 
 در نهايت، اعضای هیأت مديره و بازرس شاخه فارس انجمن به شرح زير تعیین شدند:

دكتــر عبــداهلل نجات بخــش، رئیــس؛ دكتــر امیــر بذرافشــان، دبیــر؛ دكتــر نســرين بهرامــی، خزانــه دار؛ دكتــر شــهره دالکــی، عضــو؛ دكتــر 
ــری،  ــر ســیدعلی قطمی ــدل؛ دكت ــش، عضــو علی الب ــر نســرين دان ــدل؛ دكت ــدی، عضــو علی الب ــر مهــدی عب ــی، عضــو؛ دكت ــن هدايت آروي

بــازرس. 

تأیید نتایج انتخابات شاخه اصفهان انجمن علمی روان پزشکان ایران

و  هیأت مديــره  اعضــای  انتخابــات      
بــازرس شــاخه اصفهــان انجمــن علمــی 
 10۶ حضــور  بــا  ايــران  روان پزشــکان 
ــان انجمــن  روان پزشــك عضــو شــاخه اصفه
ــده  ــی - نماين ــر اصفهان ــدی نص ــر مه و دكت
ــخ دوم اســفند  ــره انجمــن - در تاري هیأت مدي
1۳۹۷ در هتــل كوثــر اصفهــان برگــزار شــد و 
ــره انجمــن  ــد هیأت مدي ــورد تأيی ــت م در نهاي

ــت. ــرار گرف ق
شــاخه  بــازرس  و  هیأت مديــره  اعضــای 
اصفهــان انجمــن بــه شــرح زيــر تعییــن 

شــدند:
ــا  ــر صف ــس؛ دكت ــی، رئی ــی واعظ دكترمرتض

مقصودلــو، نايــب رئیــس؛ دكتــر مرتضــی امامی پارســا، دبیــر؛ دكتــر حمیــد محمدبیگــی، خزانــه دار؛ دكتــر مینــو هاشــمی، عضــو؛ دكتــر المیــرا 
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ــدل؛  ــم امامــی، عضــو علی الب ــر مري ــدل؛ دكت ــه بهرامــی، عضــو علی الب ــر محبوب ــی، عضــو؛ دكت ــر مهشــید طباطباي ــق، عضــو؛ دكت الي
ــدل. ــازرس علی الب ــر، ب ــر مســعود ازه ــی؛ دكت ــازرس اصل ــی، ب ــد میرزاي ــر حمی دكت

آغاز به کار روان  پزشکی در روزهای بیم و امید

ــران در  ــش ســاالنه انجمــن علمــی روان پزشــکان اي    در هماي
ســال 1۳۹۸ در تاريــخ ۲۳ تــا ۲۶ مهــر در تهــران برگــزار می شــود 
و ايــن عنــوان بــرای آن در نظــر گرفته شــده اســت: »روان  پزشــکی 
در روزهــای بیــم و امیــد«. در ايــن رابطــه بنــا بــر اظهــارات دبیــر 
علمــی همايــش،  بــه آينــده ی روان پزشــکی در جهــان و ايــران و 

وضعیــت اجتماعــی كشــور پرداختــه خواهــد شــد.
ــروه  ــی گ ــو هیأت علم ــن، عض ــی ندوش ــین جالل ــر امیرحس دكت
ــر غالمرضــا  ــران و دكت ــوم پزشــکی اي روان پزشــکی دانشــگاه عل
ــران به ترتیــب  ــره ی انجمــن آلزايمــر اي ــی، رئیــس هیأت مدي حاجت
ــش انتخــاب شــدند.  ــی هماي ــر اجراي ــر علمــی و دبی ــوان دبی به عن
در ايــن نوبــت، دو معیــن جــوان نیــز بــرای دبیــر علمــی همايــش 
ــروه  ــی گ ــد، عضــو هیأت علم ــاب معتم ــر مهت ــد؛ دكت ــده ش برگزي
ــد  ــر احم ــران و دكت ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش روان پزش

احمدی پــور، روان پزشــك.
برگزاركننــدگان همايــش فراخوانــی تــا پايــان دی 1۳۹۷ جهــت دريافــت نقدهــا و پیشــنهادهای مخاطبــان در جهــت ارتقــای همايــش 

داده بودنــد.

انتخاب اعضای هیأت داوران دور چهارم جایزه ی استاد داویدیان

   كمیتــه ی همايــش انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران هیــأت داوران چهارمیــن دوره ی جايــزه ی اســتاد داويديــان را بــه شــرح زيــر 
انتخــاب كــرد: دكتــر مــژگان خادمــی، دكتــر فرزيــن رضاعــی، دكتــر بهرنــگ شــادلو، دكتــر ربابــه مزينانــی و دكتــر ســید كاظــم ملکوتــی

پیشنهاد بازنگری اساسنامه انجمن های علمی

   پیــرو درخواســت دبیــر كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه پزشــکی مبنــی بــر بازنگــری اساســنامه مشــترک انجمن هــای 
علمــی، نامــه مربوطــه از طــرف انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران بــرای دريافــت پیشــنهادهای اعضــا بــه اشــتراک گذاشــته 

شــد. متــن نامــه دكتــر ســید جلیــل حســینی بــه شــرح زيــر اســت:

همکاران ارجمند، رؤسای محترم انجمن های علمی گروه پزشکی

ــترک  ــنامه مش ــری اساس ــه از بازنگ ــك ده ــش از ي ــت بی ــه گذش ــه ب ــا توج ــاند ب ــالع می رس ــه اط ــالم ب ــرض س ــن ع ضم
انجمن هــای علمــی و پیشــنهادات و مصوبــات متنــوع هــر يــك از انجمن هــا در مجمــع عمومــی فوق العــاده آنهــا، كمیســیون 
ــا مشــاركت انجمن هــا و در نظــر  ــه دومــاه قبــل( بازنگــری اساســنامه انجمن هــا را ب انجمن هــای علمــی در نظــر دارد )مصوب

گرفتــن تجــارب جهانــی ظــرف مــدت كوتاهــی انجــام دهــد. بديــن منظــور مقــرر اســت:
1- درافت اولیه كلی به پیشنهاد انجمن ها تهیه شود.

ــه بعضــی رؤســای انجمن هــا از روی درافــت اولیــه اساســنامه  ــا عضويــت چنــد نفــر از صاحب نظــران من جمل ۲- كمیتــه ای ب
پیشــنهادی را تهیــه نماينــد.

۳- اساسنامه پیشنهادی در جمع رؤسای انجمن ها اصالح گردد.
۴- كمیسیون انجمن های علمی بررسی نهايی را انجام و تصويب نمايد.

لــذا خواهشــمند اســت ظــرف مــدت دو هفتــه )تاريــخ 1۳۹۷/1۲/10( موضــوع را در هیأت مديــره انجمــن مطــرح و اصــول كلــی 
اساســنامه مــورد نظــر را در ايــن گــروه مطــرح تــا پــس از تضــارب آرا، درافــت اولیــه بــه كمیتــه مزبــور كــه تشــکیل خواهــد 

شــد جهــت تدويــن اساســنامه كامــل داده شــود. تشــکر از اظهــار لطــف جهــت اعــالم نظــر بــه موقــع.
دکتر سيد جليل حسينی
دبير کميسيون انجمن های علمی گروه پزشکی

2



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

زمستان  1397 3

اخبار و گزارش  ها

سينا طاهرزاده
دستيار روان پزشکی 

   دكتــر ســید حســن بطحايــی، اســتاد بازنشســته روان پزشــکی دانشــگاه تهــران در روز ۲۶ دی 1۳۹۷ چشــم از جهــان فــرو بســت و مراســم بدرقــه او در روز 
۲۸ دی بــه ســوی كــردان بــرای خاكســپاری برگــزار شــد.

جلســه يادبــودی در تاريــخ شــانزدهم بهمــن 1۳۹۷ بــه يــاد اســتاد بــا حضــور همــکاران، شــاگردان و اعضــای خانــواده ايشــان و جمعــی از دســتیاران و مشــتاقان در 
بیمارســتان روان پزشــکی روزبــه برگــزار شــد. در ابتــدا دكتــر ســید حمیدرضــا نقــوی ضمــن خیرمقــدم و تســلیت بــه  تمامــی حاضــران، بــه جايــگاه واال و خدمــات 
ارزنــده اســتاد فقیــد اشــاره كــرد. او از دكتــر بطحايــی به عنــوان يکــی از افــراد اثرگــذار در پیشــرفت روان پزشــکی كشــور يــاد كــرد و اســتاد را فــردی پیشــرو 
در جنبه هــای مختلــف روان پزشــکی اعــم از تألیــف و نــگارش كتــب مختلــف روان پزشــکی و ابــداع روش هــای روان درمانــی بــر پايــه فرهنــگ ايرانــی دانســت.

   پــس از آن دكتــر محمــد اربابــی، اســتاد بطحايــی را يکــی از اركان و هويــت بیمارســتان روزبــه به عنــوان يکــی از قطب هــای روان پزشــکی ايــران معرفــی 
ــه برگــزار  ــد در مراســم تجلیــل از اســاتید كــه طــی ســال های گذشــته در بیمارســتان روزب نمــود. او همچنیــن از قــدرت ســخنوری و نکته ســنجی اســتاد فقی
شــده بــود يــاد كــرد كــه نشــان از ســالمت ذهــن و روان اســتاد حتــی در ســنین كهنســالی داشــت. دكتــر اربابــی در پايــان شــعری از موالنــا در وصــف طــول 

عمــر باعــزت اســتاد قرائــت كــرد:

گفت شاهنشاه کردم اختیار           **           از ربای جستن یک شاخسار

هک ردختی ست انرد رد جهات           **           میوه ی او ماهی ی آب حیات 

سالها جستم ندیدم یک نشان           **           جزهک طنز و تسخر این سرخوشان

شیخ خندید و بگفتش ای سلیم           **           این ردخت علم باشد رد علیم

بس بلند و بس شگرف و بس بسیط           **           آب حیوانی زردیای محیط

تو هب صورت رفته ای  ای بی خبر           **           زان زشاخ معنی ای بی بار و رب

هگ ردختش انم شد هگ آفتاب           **           گاه بحرش انم گشت وهگ سحاب

یادبود سومین دستیار 
روان پزشکی ایران
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   در ادامــه، دكتــر احمدعلــی نوربــاال يــاد اســتاد فقیــد را گرامــی داشــت و از اولیــن آشــنايی خود 
ــدی  ــاال عالقه من ــر نورب ــرد. دكت ــال 1۳5۴ يادك ــوان دانشــجوی پزشــکی در س ــتاد به عن ــا اس ب
ــام  ــر بطحايــی و ســاير اســاتید به ن ــه رشــته روان پزشــکی را مرهــون صحبت هــای دكت خــود ب
ــوزش ســمیولوژی را  ــی آم ــر بطحاي ــی دانســت. درآن ســال مرحــوم دكت ــر طريقت ــه دكت ازجمل
بــه دانشــجويان پزشــکی بــر عهــده داشــت. بــر پايــه ســخنان دكتــر نوربــاال، آن چــه در روش 
ــوری  ــود؛ به ط ــوزش ب ــادگی او در آم ــرد، س ــه می ك ــیار جلب توج ــی بس ــر بطحاي ــس دكت تدري
ــد  ــان مانن ــوژی آن زم ــی و تکنول ــیله كمك آموزش ــچ وس ــاتید از هی ــاير اس ــالف س ــر خ ــه ب ك
اســاليد اســتفاده نمی كــرد. تنهــا وســايل كمك آموزشــی اســتاد خالصــه می شــد در يــك گــچ 
ــرای همــه دانشــجوها جــای تعجــب داشــت،  ــاال ايــن ب ــر نورب ــه گفتــه دكت و تخته پاک كــن! ب
ولــی اســتاد به قــدری بــا تســلط و متانــت درس مــی داد كــه همــه شــیفته و مجــذوب وی شــده 
ــوژن و  ــوژن و دل ــل ايل ــی مث ــی واژه هاي ــتادی خاص ــال اس ــی و در عین ح ــه زيباي ــد و او ب بودن
ــاد مــی داد و بعدهــا  ــا اســتفاده از تأكیــد روی جنبه هــای فرهنگــی و بومــی ي هالوسینیشــن را ب

ايــن نــوع تفکــر ســبب ابــداع ايــده معنويت درمانــی بــا تکیــه  بــر اشــعار موالنــا شــد.
خاطــره بعــدی دكتــر نوربــاال از مرحــوم اســتاد بطحايــی برمی گــردد بــه ســال 1۳۶۴ و مقــارن بــا 
آغــاز بازنشســتگی اســتاد كــه در آن زمــان مرحــوم دكتــر داويديــان كــه در آن زمــان عهــده دار 
رياســت بیمارســتان روزبــه بــود، از او بــرای ايــراد ســخنرانی بــرای دســتیاران آن زمــان دعــوت 
ــن  ــی در بالی ــر بطحاي ــی دكت ــت و ريزبین ــری، دق ــه جامع نگ ــن ب ــاال همچنی ــر نورب ــرد. دكت ك
ــل  ــی از خصاي ــوان برخ ــت را به عن ــواری و متان ــود و بزرگ ــاره نم ــا اش ــخیص بیماری ه و تش

اخالقــی اســتاد نــام بــرد.
   در ادامــه برنامــه، كلیپــی از دكتــر غالمرضــا میرسپاســی در تقديــر از اســتاد فقیــد در ســال 1۳۸۹ پخــش شــد. در پايــان مراســم، دكتــر ســیداحمد جلیلــی، 

همــکار و يکــی از شــاگردان اســتاد بطحايــی و عضــو هیأت مديــره انجمــن علمــی 
روان پزشــکان ايــران، ســخنان خــود را بــا شــعری ازملك الشــعرای بهــار در غــم از 

دســت دادن اســتاد آغــاز كــرد:

دعوی هچ کنی داعیه داران همه ردنتف**شو بار سفربند هک یاران همه ردنتف

آن گرد شتابنده هک رددامن صحراست**گوید هچ نشینی هک سواران همه ردنتف

افسوس هک افساهن سرایان همه خفتند**اندوه هک اندوه گساران همه ردنتف
ــان  ــس از پاي ــی را پ ــر بطحاي ــا دكت ــود ب ــنايی خ ــن آش ــی اولی ــر جلیل    دكت
ــوان نمــود.  ــرای شــروع دســتیاری عن ــه ب ســربازی و حضــور در بیمارســتان روزب
ــوش و  ــیار خوش پ ــردی بس ــات او را ف ــن مالق ــی، در اولی ــر جلیل ــه دكت ــه گفت ب
ــردی را  ــر ف ــه ه ــه ك ــدان يافت ــع و خن ــره ای متواض ــراه چه ــه هم ــیما ب خوش س

مجــذوب كمــاالت خــود می كــرد. همــکاری دكتــر جلیلــی بــا دكتــر بطحايــی بــا 
نوشــتن كتابــی بــرای دانشــجويان پزشــکی بــا نــام »روان پزشــکی روزمــره« و پــس 
ــکیزوفرنیا  ــاران اس ــواده در بیم ــد خان ــوص بع ــه در خص ــتن پايان نام ــا نوش از آن ب

ادامــه يافــت.
دكتــر جلیلــی در ادامــه از شــیوايی و تأثیرگــذار بــودن تدريــس اســتاد ســخن گفــت 

و تصاويــری از دكتــر بطحايــی و ســاير اســاتید بــه نمايــش گذاشــت.
   دكتــر بطحايــی ســومین دســتیار روان پزشــکی دانشــگاه تهــران پــس از دكتــر 
ــن  ــکیل انجم ــی تش ــر بطحاي ــات دكت ــود. از خدم ــاب ب ــر میروه ــان و دكت داويدي
ــر  ــار دكت ــال 1۳۴5 در كن ــس در س ــأت مؤس ــوان هی ــران به عن ــکی اي روان پزش
ــی و  ــر بیگدل ــر نوربخــش، دكت ــان، دكت ــر داويدي ــی، دكت ــر رضاي میرسپاســی، دكت
دكتــر ايــزدی اســت. او دبیــر انجمــن روان پزشــکی ايــران از ســال 1۳5۲ و رئیــس 

ــود. ــن انجمــن از ســال 1۳۶۲ ب اي
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   مديــركل بیمــه ســالمت اســتان آذربايجــان شــرقی در نامــه ای بــه معــاون 
ــاب ارزش  ــای »كت ــودن كده ــز، مبناب ــکی تبري ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش درم
نســبی خدمــات و مراقبت هــای ســالمت« بــرای پرداخــت تعرفه هــای 

ــرد. ــالم ك ــمًا اع روان پزشــکی را رس

ــر مهــدی حامــدی، روان پزشــك،  ــال شــکايت دكت ــه دنب    پیــش از ايــن ب
ــالمت  ــه س ــازمان بیم ــتنکاف س ــا اس ــاط ب ــت اداری در ارتب ــوان عدال ــه دي ب
ــات،  ــبی خدم ــاب ارزش نس ــکی كت ــای روان پزش ــی از كده ــت برخ از رعاي
هیــأت عمومــی ايــن ديــوان بخش نامــه داخلــی شــماره ۹5/1050۹0 
مــورخ 1۳۹5/5/۳0 ســازمان بیمــه ســالمت را در تاريــخ 1۳۹۷/1/۲۸ ابطــال 
ــی  ــن علم ــه انجم ــیده ب ــای رس ــر گزارش ه ــال بناب ــن ح ــا اي ــود. ب ــوده ب نم
روان پزشــکان ايــران، حکــم ديــوان در مراكــز مختلــف اجــرا نمی شــده اســت. 

   بــر ايــن اســاس، موضــوع عــدم اجــرای كتــاب ارزش نســبی خدمــات در 
ــر  ــا وزي ــران ب ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــره انجم ــدار هیأت مدي ــان دي جري

وقــت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در تاريــخ 1۳۹۷/۲/۲۲ مطــرح شــد و وزيــر بهداشــت دســتور اجــرای دقیــق مصوبــات ارزش نســبی 
ــا ادامــه عــدم اجــرای حکــم ديــوان و دســتور وزيــر بهداشــت، در تاريــخ ۲0  خدمــات روان پزشــکی توســط بیمــه ســالمت را صــادر نمــود. ب
خــرداد 1۳۹۷ اعتــراض انجمــن از طريــق ارســال نامــه ای خطــاب بــه مهنــدس طاهــر موهبتــی، رئیــس بیمــه ســالمت ايــران، اعــالم شــد و 
ايــن اعتــراض بــه اطــالع معــاون درمــان وزيــر بهداشــت نیــز رســید. در همیــن تاريــخ )بیســتم خــرداد( نامــه ای از ســوی معــاون ســازمان بیمــه 
ســالمت مبنــی بــر لغــو بخشــنامه پیشــین ايــن ســازمان )بــه شــماره ۹۷/105۷1۷( و برداشــتن محدوديــت در پرداخــت كدهــای روان پزشــکی 

صــادر شــد و نامــه ای از طــرف معــاون درمــان وزيــر بهداشــت نیــز مبنــی بــر پیگیــری اجــرای آن در تاريــخ 1۳۹۷/۸/15 ابــالغ گرديــد.

   اينــك بــا اعــالم رســمی يکــی از مســئوالن ســازمان بیمــه ســالمت بــه يکــی از دانشــگاه های علــوم پزشــکی، بــه اجرايــی شــدن باقیمانــده 
كدهــای روان پزشــکی بــر اســاس آنچــه در كتــاب ارزش نســبی خدمــات و مراقبت هــای ســالمت آمــده اســت نزديك تــر می شــويم.

5

وان پزشکی بر  پرداخت تعرفه های ر
اساس کدهای ارزش نسبی خدمات
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   در تاریــخ دوشــنبه هشــتم بهمــن ۱3۹7، طــی مراســمی در 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــال احم ــان ه ــازمان جوان س
ــن  ــس انجم ــران، رئي ــکو در ای ــی یونس ــده کرس ــور نماین حض
علمــی روان پزشــکان ایــران و رئيــس ســازمان جوانــان 
ــک و  ــی، روان پزش ــد فدائ ــر فرب ــر، دکت ــال احم ــت ه جمعي
ــوم بهزیســتی و توان بخشــی  دانشــيار بازنشســته دانشــگاه عل
از ســوی کرســی یونســکو به عنــوان پيش کســوت عرصــه 
آمــوزش عمومــی در ســامت روان برگزیــده شــد و مــورد 

ــت. ــرار گرف ــر ق تقدی

متــن ســخنرانی دکتــر فربــد فدائــی در ایــن مراســم بــه شــرح 
زیــر اســت: 

چگوهن سر زخجالت ربآورم ربِ دوست 

هک خدمتی هب سزا ربنیامد از دستم
   امــروز مــن بــا مهــر و محبتــی وصف ناپذيــر طــرف خطــاب بــودم، و بیــش 

از آنکــه اســتحقاق داشــته باشــم مــورد قدردانــی قــرار گرفتــم، امــا:

طاووس را هب نقش و ری  هک هست، خلق

ل از پای زشت خویش
خج

تحسین کنند و او 

ــه وصــف مــن، بلکــه نماينــده بزرگــواری گويندگانــی     آنچــه گفتــه شــد ن
بــود كــه چــون وجودشــان ســراپای نیکويــی اســت، جــز نیکــی از آنــان صــادر 

نمی شــود. به هرحــال كوشــیده ام كــه در حــد بضاعــت مزجــاه خويــش، خــوب 
باشــم:

گر دسته گلی نیاید از ما 

هم هیمه دیگ را بشامیی

ــه كار ِگل. از  ــت و ن ــوده اس ــه كار دل ب ــن همیش ــرای م ــکی ب    روان پزش
كشــیك های طاقت فرســای يك نفــری يك شــب درمیــان در بیمارســتان 

انتخاب پیشکسوت عرصه 
آموزش عمومی در سالمت روان
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روزبــه در ايــام جنــگ تحمیلــی بــه همــان انــدازه لــذت بــرده ام كــه از خوانــدن 
يــك متــن روان پزشــکی دشــوار از ياســپرس، يــا خوانــدن غزلــی از حافــظ و يــا 

ديــدن يــك اثــر هنــری شــگرف.
ــا دانشــگاه  ــرای مــن كــه از دبســتان و دبیرســتان ت ــود ب    ايــن موهبتــی ب
ــه  ــوده ام و ب ــوردار ب ــه برخ ــتادان فرهیخت ــان و اس ــی مربی ــه از راهنماي همیش

ــه حافــظ عمــل كــرده ام كــه: گفت

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی
   پزشــکی تنهــا انتخــاب مــن در دوره ای بــود كــه پزشــك را هنــوز حکیــم 
می دانســتند و پزشــکی را هنــر و نــه حرفــه. در پزشــکی در جســتجوی 
ــدد و آن را  ــه روح می پیون ــاده ب ــه م ــا ك ــودم، آنج ــان ب ــم و ج ــای جس ملتق
در روان پزشــکی يافتــم و چــه خوشــبخت بــودم كــه شــاگردی اســتاد طريقــت، 
ــوی در محضــر  ــات معن ــورداری از مقام ــض برخ ــی، و فی ــر طريقت ــاب دكت جن
ــر  ــاب دكت ــل جن ــدی از درس اســتاد بی بدي ــوی و بهره من ــن معن اســتاد عزالدي
ــتاد  ــان و اس ــتاد داويدي ــی و اس ــتاد میرسپاس ــون اس ــی چ ــی و بزرگواران بهرام

ــان دارم«. ــت آن ــه از دول ــه دارم هم ــد: »هرچ ــم ش ــی نصیب جلیل
ــا در  ــتافته اند ام ــی ش ــای باق ــه دنی ــوی ب ــتاد معن ــی و اس ــتاد بهرام ــه اس گرچ

ــد: ــود زنده ان ــاگردان خ ــود ش وج

رهگز نمیرد آنکه دلش زنده شد هب عشق 

ثبت است رد جریده عالم دوام ما

   خوشــحالم كــه بــا بیــش از نهصــد مقالــه و مصاحبــه در نشــريات 
ــن  ــه همی ــی و ب ــه راديوي ــه و برنام ــد مصاحب ــی و چندص ــار عموم كثیراالنتش
ــوزش بهداشــت روان داشــته ام.  ــی، ســهمی در آم ــزان برنامه هــای تلويزيون می
تألیــف و  به صــورت  بیســت وپنج كتــاب عمومــًا  اين هــا  البتــه در كنــار 
ــع و مرجــع  ــه منب ــدادی جنب برخــی ترجمــه در ســطح تخصصــی دارم كــه تع

دانشــگاهی دارد.
ــتادان  ــی از اس ــا يک ــترک ب ــی مش ــف كتاب ــه تألی ــز ب ــر نی ــال حاض    در ح
ــوان  ــوف و به عن ــوان فیلس ــپرس به عن ــه »ياس ــوه دوگان ــورد وج ــفه در م فلس
روان پزشــك« مشــغول هســتم و البتــه كار ترجمــه آسیب شناســی روانــی 
ــل از آن  ــه در دو فص ــم ك ــه می ده ــز ادام ــپرس را نی ــی از كارل ياس عموم

ــد. ــر ش ــته منتش ــال گذش ــی س ــت روان درمان ــوان ماهی ــت عن تح
و ختــم كالم با اين بیت از حافظ كه می فرمايد:

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور هن نبود 

این همه قول و زغل تعبیه رد منقارش
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بيست و هفتمين کنگره روان پزشکی اروپا

   كنگــره EPA در ســال 2019 بــا موضــوع »روان پزشــکی انتقــال - به ســوی 
ــن  ــت و هفتمی ــردد. بیس ــزار می گ ــا« برگ ــداف و چالش ه ــد، اه ــای جدي مدل ه
كنگــره روان پزشــکی اروپــا، EPA 2019، بــا محوريــت موضوعــات روان پزشــکی، 
روانشناســی، كار اجتماعــی و آزمايشــات بالینــی برگــزار می شــود. انجمــن 
ــن كنگــره در كشــور  ــن كنگــره اســت. اي ــده ی اي ــا برگزاركنن روان پزشــکی اروپ

ــزار می شــود. ــل برگ ــا ۹ آوري ــخ ۶ ت ــاو در تاري لهســتان در شــهر وارس
از نــکات قالــب توجــه ايــن كنگــره، گرنــت بــرای بلیــط رفت وبرگشــت هواپیمــا 
اســت كــه واجديــن شــرايط اســتفاده از ايــن گرنــت روان پزشــکان يــا دســتیاران 
ــا  ــد و ي ــه در كنگــره  دارن ــه مقال ــه ارائ ــر ۴0 ســال، ك ــا ســن زي روان پزشــکی ب
ــرای  ــه ب ــخ ۲۳ ژانوي ــا تاري ــد و ت ــاركت می كنن ــاالت مش ــش داوری مق در بخ

ــتند.  ــد هس ــام كرده ان ــره ثبت ن ــركت در كنگ ش
جايــزه ای كــه بــرای مقالــه برتــر در نظــر گرفتــه  شــده، جايــزه 10 هــزار يورويــی 
ــك  ــوان روان پزش ــوص بان EPA Constance Pascal–Helen Boyle و مخص
 Riecher-Ressler ــور ــدارد. پروفس ــنی ن ــت س ــزه محدودي ــن جاي ــت. اي اس
رئیــس مركــز تحقیقــات جنســیتی و تشــخیص زودهنــگام در كلینیــك دانشــگاه 

ــوده اســت. ــازل ســوئیس برنــده ســال ۲01۸ ايــن جايــزه ب روان پزشــکی در ب
Website: https://epa-congress.org

ISBD بيست و یکمين کنفرانس ساالنه
ــی )ISBD( در  ــالالت دوقطب ــی اخت ــن بین الملل ــط انجم ــره توس ــن كنگ    اي
تاريــخ ۲0 تــا ۲۳ مــارس ۲01۹ در مركــز كنوانســیون بین المللــی ســیدنی 
اســترالیا برگــزار می شــود. موضــوع اصلــی ايــن كنفرانــس، پیشــرفت های 
ــرای  ــه ب ــال مقال ــت ارس ــی و افســردگی اســت. مهل ــالل دوقطب ــی در اخت جهان
ــرای  ــس ب ــن كنفران ــام در اي ــوده و ثبت ن ــر ۲01۸ ب ــس 1۶ نوامب ــن كنفران اي
اعضــای انجمن هــای ANBD، RANZCP، AFPA و ASBDD دارای تخفیــف 

اســت.

Website: https://isbd2019.org

WPA 2019 کنگره موضوعی
   ايــن كنگــره در تاريــخ 15 تــا 1۸ مــی ۲01۹ در شــهر اُهريــد كشــور مقدونیــه 
و بــا رياســت هلــن هرمــن، رئیــس انجمــن جهانــی روان پزشــکی، بــا محوريــت 
می گــردد.  برگــزار  چشــم انداز«  و  چالش هــا  نورولــوژی؛  و  »روان پزشــکی 
ــورو  ــا ۳50 ي ــن ۲50 ت ــران بی ــرای كشــور اي ــن كنگــره ب ــام در اي ــه ثبت ن هزين
ــرا و رزيدنت هــا تعییــن  ــرای دانشــجويان دكت ــورو ب ــرای روان پزشــکان و ۸0 ي ب
شــده اســت. موضوعــات ايــن كنگــره در وب ســايت كنگــره قابل مشــاهده اســت.
Website: http://wpadementia2019.com

)ASCP( ميتينگ ساالنه جامعه آمریکایی سایکوفارماکولوژی بالينی
   نشســت ســاالنه ASCP بــا عنــوان »نــوآوری در پزشــکی وابســته بــه 
شــخص؛ از بیوماركرهــا تــا مراقبت هــای بیمارمحــور«، بیــش از 1۲00 متقاضــی 
ــکان را  ــی و روان پزش ــازان پژوهش ــالمت روان، داروس ــان س ــن كارشناس از بی
ــان را انتخــاب كــرده  ــد محقق ــن نامزدهــای جدي دورهــم جمــع كــرده و همچنی
ــاالت  ــای اي ــی ۲01۹ در آريزون ــا ۳1 م ــخ ۲۸ ت ــگ در تاري ــن میتین ــت. اي اس

ــود.  ــزار می ش ــکا برگ ــده آمري متح
Website: https://www.ascpp.org/ascp-meetings/ascp-an-

nual-meeting

چهاردهمين کنگره جهانی روان پزشکی بيولوژیک

ــادا برگــزار می گــردد.  ــن در ونکــوور كان ــا ۶ ژوئ ــخ ۲ ت ــن كنگــره در تاري    اي
موضــوع كنگــره »يافته هــای نوروســايکیاتری و كاربــرد آن در معاينــات بالینــی« 
اســت. جايــزه محقــق جــوان بــرای ايــن كنگــره در نظــر گرفتــه  شــده اســت كــه 
ــال  ــان ارس ــت. زم ــره اس ــگان كنگ ــام راي ــراه ثبت ن ــه هم ــورو ب ــامل ۴50 ي ش
ــل  ــد از 10 آوري ــا بع ــز ت ــره نی ــام در كنگ ــان ثبت ن ــه و زم ــا ۳1 ژانوي ــه ت مقال

ادامــه دارد.
https://www.wfsbp-congress.org

ونوس وطنخواه
دستيار روان پزشکی

وان پزشکی در بهار ۹۸ کنگره های جهانی ر
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عاطفه محمدجعفری
دستيار روان پزشکی

   نوزدهمیــن كنگــره جهانــی روان پزشــکی بــا عنــوان »روان پزشــکی و ســالمت روان: گرايش هــای جهانــی و فعالیــت منطقــه ای مرتبــط« از ۲1 تــا ۲۴ اوت 
در شــهر لیســبون پرتغــال برگــزار خواهــد شــد.

ــا ۷  ــا عنــوان »پیشــرفت، پیشــگیری، درمــان و بازتوانــی« در شــهر براتیســالوای اســلواكی در تاريــخ 5 ت    كنگــره »ســالمت روان و زندگــی معنــادار« ب
ســپتامبر برگــزار خواهــد شــد.

ــت ارســال  ــزار خواهــد شــد. مهل ــن آلمــان برگ ــا ۲۸ ســپتامبر در شــهر برلی ــخ ۲۶ ت ــات اســکیزوفرنیا )ECSR( در تاري ــی تحقیق ــن كنگــره اروپاي    هفتمی
ــل ۲01۹ اســت. ــاالت 15 آوري مق

ــا موضــوع  ــی روان پزشــکی )WPA( ب ــی انجمــن جهان    بیســت و ســومین كنگــره مالزيايــی پزشــکی روانشناســی و اولیــن گردهمايــی شــاخه روان درمان
»نمايــش مبتنــی بــر شــواهد در روان پزشــکی و روان درمانــی مبتنــی بــر شــواهد« در شــهر كواالالمپــور مالــزی در تاريــخ 11 تــا 1۳ جــوالی برگــزار خواهــد 

شــد.
   برنامه »صدسالگی روان پزشکی مبتنی بر جامعه: نقاط برجسته و چشم انداز« در تاريخ 1۶ تا 1۸ می در شهر مسکو روسیه برگزار خواهد شد.

   بیســت و نهمیــن كنگــره اروپايــی روان پزشــکان و روانشناســان بــا موضــوع »بررســی راهــی بــرای آرامــش و ســالمتی روانــی از طريــق روان پزشــکی و 
روانشناســی« در تاريــخ 10 تــا 11 ژوئــن در برلیــن آلمــان برگــزار خواهــد شــد.

ــان  ــرای درم ــده ب ــای آين ــب و گايدالين ه ــم اندازهای جال ــوع »چش ــا موض ــترس ب ــت اس ــراب و مديري ــردگی، اضط ــی افس ــره بین الملل ــمین كنگ    شش
ــن برگــزار خواهــد شــد.  ــن در شــهر اســاكای ژاپ ــا 11 ژوئ ــخ 10 ت اختــالالت ســالمت روان« در تاري

   دهمیــن كنگــره بین المللــی اعتیــاد و روان پزشــکی بــا موضــوع »تصــور كشــف های جديــد و تکنولوژی هــای پیشــرفته بــرای درمــان اعتیــاد« در 10 تــا 
11 ژوئــن در شــهر هلســینکی فنالنــد برگــزار خواهــد شــد. 

ــا 15 ژوئــن در شــهر آمســتردام هلنــد برگــزار  ــا موضــوع »به ســوی ســالمتی روانــی جهانــی« در تاريــخ 1۳ ت    دومیــن كنگــره ســاالنه ســالمت روان ب
خواهــد شــد.

ــرای به دســت آوردن ســالمتی  ــی ب ــرد پزشــکی روان تن ــا موضــوع »كارب ــی ب ــالالت روان پزشــکی و پزشــکی روان تن ــی اخت ــره بین الملل ــن كنگ    ۲۶ می
روانــی و جســمی« در تاريــخ ۲۶ تــا ۲۷ جــوالی در شــهر يوكوهامــای ژاپــن برگــزار خواهــد شــد.

ــری و  ــدرت، به كارگی ــالمت روان- ق ــکی و س ــد در روان پزش ــل جدي ــوع »تکام ــا موض ــالمت روان ب ــکی و س ــی روان پزش ــره بین الملل ــی اُمین كنگ    س
ــن برگــزار خواهــد شــد.  ــو ژاپ ــا 15 اوت در توكی ــخ 1۴ ت آمــوزش« در تاري

ــرای بهبــود ســالمت روانــی«  ــا موضــوع »ادغــام نوآوری هــا در روانشناســی ب    ســی و ششــمین كنگــره بین المللــی روان پزشــکی و پزشــکی روان تنــی ب
در تاريــخ 1۶ تــا 1۷ ســپتامبر در شــهر رم ايتالیــا برگــزار خواهــد شــد.

کنگره های جهانی روان پزشکی در
تابستان 98
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   حوالــی ســال 1۸11 گروهــی از اهالــی برجســته ی بوســتون كــه دغدغــه ی 
ســاماندهی افــراد بی ســرپناه و بیمــار منطقــه بوســتون و حاشــیه اش را داشــتند، 
ــه در  ــد ك ــاران كردن ــن بیم ــه اي ــیدگی ب ــز رس ــك مرك ــیس ي ــه تأس ــدام ب اق
ــن  ــاد مك لی ــه ي ــا ب ــت. بعده ــام گرف ــگان« ن ــرای ديوان ــی ب ــدا »پناهگاه ابت
بــرای ســرمايه گذاری های متعــدد در ســاخت چنیــن بیمارســتانی و تغییــر 
ديــدگاه جامعــه علمــی به بیمــاران روان پزشــکی نــام »بیمارســتان روان پزشــکی 
مك لیــن« را اتخــاذ كردنــد. ايــن بیمارســتان در يکــی از قديمی تريــن 
ــع شــده و زيرمجموعــه دانشــگاه  ــاون« واق ــز ت محله هــای ماساچوســت »چارل

ــاروارد اســت. ه
ــودن  ــه ای و پیشــگام ب ــی حرف ــرای كادر درمان ــن ب ــی مك لی ــهرت اصل    ش
ــان مــردم به خاطــر درمــان  ــوم اعصــاب اســت؛ هرچنــد در می در تحقیقــات عل
افــراد مشــهور، نامــی آشــنا دارد. يکــی از معروف تريــن بیمــاران مك لیــن، جــان 
نــش )John Nash( رياضــی دان نابغــه و ســوژه فیلــم ســینمايی معــروف »يــك 
ــخیص  ــا تش ــود و ب ــتری ب ــن بس ــاه در مك لی ــك م ــت. او ي ــا« اس ــن زيب ذه
اســکیزوفرنیای پارانويیــد مرخــص شــد و 11 ســال از عمــرش را در رفت وآمــد 
ــا اين كــه بیمــاری اش كنتــرل و در  بــه بیمارســتان های روان پزشــکی گذرانــد ت
ســال های بعــد برنــده ی جايــزه نوبــل شــد. همچنیــن شــاعر نام آشــنا ســیلويا 

پــالت در ايــن مركــز بســتری بــود و در نهايــت دســت بــه خودكشــی زد.
در حــال حاضــر مك لیــن يکــی از مهم تريــن مراكــز روان پزشــکی دنیاســت كــه 

سبا هوبه فکر
دستيار روان پزشکی

بخش هــای فعــال درمانــی، پژوهشــی و آموزشــی زيــر نظــر دانشــگاه هــاروارد 
دارد.

بزرگ تريــن »بانــك بافــت مغــز« در 1۹۷۸ در مك لیــن تأســیس شــده و 
اصلی تريــن مركــز مطالعــه بافــت مغــز اســت. همچنیــن مك لیــن اولیــن مركــز 
علمــی در آمريکاســت كــه پژوهــش روی عوامــل بیولوژيــك مؤثــر در اختالالت 

روان پزشــکی را شــروع كــرد.
ــای  ــال در بخش ه ــودک و بزرگس ــش از ۹000 ك ــن از بی ــروزه مك لی    ام
بســتری نگهــداری می كنــد و همچنیــن چیــزی حــدود 5۸000 ويزيــت ســرپايی 
و درمانگاهــی را حمايــت می كنــد و در زمینه هــای مختلــف اعتیــاد، اختــالالت 
ــالل شــخصیت  ــی و اســکیزوفرنیا، اخت ــالل دوقطب ــی و وســواس، اخت اضطراب
ــالالت  ــردگی، اخت ــوان، افس ــودک و نوج ــکی ك ــالالت روان پزش ــرزی، اخت م

خــوردن، روان پزشــکی ســالمندی و ترومــا پیشــگام اســت.
كمپیــن اخیــری كــه ايــن مركــز در رأس برگــزاری آن فعــال و در ايــن زمینــه 
ــالل  ــی از اخت ــن انگ زداي ــت، كمپی ــرده اس ــزار ك ــددی برگ ــای متع همايش ه
ــرای بیمــاران و خانواده هايشــان كالس هــای  ــن ب روان پزشــکی اســت. همچنی
ــن بیمارســتان،  ــی اي ــا گشــتی در ســايت اينترنت منظمــی تشــکیل می دهــد. ب
بــا داســتان های تأثیرگــذاری از مســیر رنــج بیمــاران مواجــه می شــويم كــه بــا 

ــه مســیر بهبــودی و زندگــی بازگشــته اند. درخواســت كمــك ب

منابع
1- https://www.mcleanhospital.org/about
2- "Frederick Law Olmsted Sr.: Landscape Architect, Author, Conserva-
tionist (1822–1903)". Retrieved 30 June 2012.
3- "Interview with John Nash: My aren". Salon.com.
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ــالی،  ــه بزرگس ــی ب ــذر از كودك ــال گ ــت در ح ــی دوره ای اس     »نوجوان
ــد  ــه مانن ــه ن ــی ك ــخص؛ جايگاه ــی نامش ــم و جايگاه ــی مبه ــا انتظارات ب
ــن  ــًا والدي ــرد غالب ــرات ف ــالی. تغیی ــه همچــون بزرگس ــی اســت و ن كودك
ــان در  ــز همچن ــد مغ ــه رش ــد. درحالی ك ــردرگم می كن ــران و س ــز نگ را نی
ايــن دوران ادامــه دارد، فــرد تدريجــًا بــه ســمت اســتقالل حركــت می كنــد. 
ــر  ــت نظی ــی اس ــا چالش هاي ــراه ب ــته و هم ــی آهس ــتقالل يافتن حركت اس
چالــش كســب هويــت؛ به نحــوی  كــه شــخص در تعــارض میــان انتظــارات 
بــاال از خويــش و اعتماد به نفــس پايیــن مســتمراً در تکاپوســت. درحالی كــه 
نوجــوان هنــوز بــر تمايــالت آنــی خويــش متمركــز اســت، گســتره فکــری 
ــمینار  ــر »س ــام دبی ــی از پی ــن بخش ــد«. اي ــت می ياب ــعت و اهمی وی وس
ــواد  ــر ج ــا« دكت ــا و چالش ه ــان: فرصت ه ــکی نوجوان ــری روان پزش سراس

عالقبنــدراد اســت. ايــن ســمینار در روزهــای 
علــوم  دانشــگاه  در   1۳۹۷ آذر   1۶ و   15

پزشــکی شــهید بهشــتی برگــزار شــد. 

    شــعار امســال ســازمان جهانی بهداشــت، 
در  دنیــای  در  نوجوانــان  روان  ســالمت 

ــوان  ــودک و نوج ــکان ك ــری روان پزش ــمینار سراس ــت. س ــر اس ــال تغیی ح
به عنــوان بزرگ تريــن گردهمايــی متخصصــان ايــن حــوزه نیــز بــا 
ــای  ــه چالش ه ــوان موضــوع محــوری ســمینار، ب ــان به عن انتخــاب نوجوان

ــه مشــکالت ايــن گــروه ســنی پرداخــت.  ــوط ب ــی مرب تشــخیصی و درمان

    دكتــر ايــرج حريرچــی، قائم مقــام وزيــر بهداشــت و معــاون كل 
ــه ســهم 1۶ درصــدی  ــاره ب ــا اش ــه ســمینار ب وزارت بهداشــت، در افتتاحی
ــال،  ــا 1۹ س ــنین 10 ت ــا در س ــار بیماری ه ــالمت روان در ب ــکالت س مش
بــه اهمیــت توجــه بیشــتر بــه ايــن دوره تأكیــد كــرد. توجــه بــه آمــوزش 
ــنايی  ــازی و آش ــای مج ــیل های فض ــتفاده از پتانس ــان، اس ــر متخصص غی
بــا مخاطــرات آن، توجــه بــه مداخــالت مبتنــی بــر مدرســه و متمركــز بــر 

ــد. ــر حريرچــی بودن ــم ســخنرانی دكت ــای مه ــواده، محوره خان

ــخنران  ــر س ــران ديگ ــف در ته ــده يونیس ــس، نماين ــل پارك ــر وي     دكت
افتتاحیــه بــود. دكتــر ويــل پاركــس بــه معرفــی فعالیت هايــی كــه توســط 
ســازمان های  بــا  همــکاری  در  يونیســف 
وزارت  بهداشــت،  وزارت  ازجملــه  دولتــی 
آموزش وپــرورش، ســازمان بهزيســتی، ســتاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، وزارت ورزش و 
ــام  ــی انج ــازمان های غیردولت ــان و س جوان
می شــود پرداخــت. در ادامــه دكتــر ويــل 
از  بخشــی  به عنــوان  نوجوانــان«  »باشــگاه های ســالمت  از  پاركــس 
ــات  ــه خدم ــرد ك ــا وزارت بهداشــت، يادك ــکاری مشــترک يونیســف ب هم

درحالی که نوجوان هنوز بر تمایالت آنی 
خویش متمرکز است، گستره فکری وی 

وسعت و اهمیت می یابد.

مهتاب معتمد
 روان پزشک

روایت سمینار سراسری 
روان پزشکی نوجوانان
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در 6 ماه نخست سال 1397، 29 مورد ازدواج 
کمتر از 10 سال، 117 مورد ازدواج بین 10 تا 14 

سال و 145 مورد ازدواج 15 تا 19 سال ثبت 
 شده است.

ــدر و  ــواد مخ ــرف م ــاره مص ــی درب ــه آگاهی بخش ــالمت-محور ازجمل س
ــد. ــه می كنن ــزا ارائ ــن و توان اف ــط ام ــك محی ــدز را در ي ــگیری از اي پیش

    ايــن ســمینار در قالــب هشــت پانــل بــا حضــور ۲۷ ســخنران برگــزار 
ــاری  ــکالت رفت ــی، مش ــز در نوجوان ــد مغ ــه، رش ــان در مدرس ــد. نوجوان ش
ــان،  ــازی و نوجوان ــای مج ــی، فض ــتم قضاي ــان و سیس ــان، نوجوان نوجوان
اختــالالت روان پزشــکی نوجوانــان، رفتارهــای پرخطــر و بزهــکاری و 

ــد.  ــا بودن ــن پانل ه ــن اي ــروزی عناوي ــوان ام ــای نوج چالش ه

ــز  ــه پانل هــای چالش برانگی ــی ازجمل ــان و سیســتم قضاي ــل نوجوان     پان
ــگام  ــورد ازدواج زودهن ــث در م ــه بح ــدزاده، ب ــر محم ــود. دكت ــمینار ب س

از  ارائه شــده  آمــار  طبــق  پرداخــت. 
ثبت احــوال كشــور، در ۶ مــاه  ســازمان 
ازدواج  مــورد   ۲۹  ،1۳۹۷ ســال  نخســت 
ازدواج  مــورد   11۷ ســال،   10 از  كمتــر 
ــورد ازدواج  ــال و 1۴5 م ــا 1۴ س ــن 10 ت بی
ــر  ــت  شــده اســت. دكت ــا 1۹ ســال ثب 15 ت
ــات  ــر، ارتباط ــل فق ــی مث ــدزاده داليل محم

ــل ازدواج  ــوان دالي ــیتی را به عن ــض جنس ــی و تبعی ــالت خانوادگ و معام
ــن  ــح قوانی ــه توضی ــی ب ــر مهــدی نصــر اصفهان ــگام برشــمرد. دكت زودهن
ــاری در كــودكان  ــه حضانــت، مســئولیت كیفــری و بســتری اجب ــوط ب مرب
ــود  ــواردی ب ــه م ــی ازجمل ــئولیت پذيری تدريج ــت. مس ــان پرداخ و نوجوان
ــرد  ــوان ك ــی و تشــريح شــد. وی عن ــر نصــر معرف ــه در ســخنرانی دكت ك
ــن  ــی از س ــذر ناگهان ــا گ ــاره و ب ــرد را به يك ب ــف ف ــع مختل ــه در جوام ك
ــا  ــد و ب ــری نمی دانن ــئولیت های كیف ــام مس ــد تم ــاص واج ــی خ تقويم
ــف  ــنین مختل ــی« وی را در س ــئولیت پذيری تدريج ــون »مس ــی چ مفهوم
كودكــی و نوجوانــی واجــد مســئولیت و نیــز حقــوق خــاص و تعريف شــده 

دانســته اند. در تعییــن ســن مســئولیت كیفــری بايــد بــه بلــوغ عقلــی، روانــی 
و هیجانــی توجــه شــود. در ســخنرانی دكتــر زاهــد، ديگــر ســخنران ايــن 
پانــل بــه رازداری در نوجوانــان و نحــوه پاســخگويی بــه نامه هــای قضايــی 
پرداختــه شــد. در انتهــای پانــل، زمانــی بــرای پرســش حضــار و پاســخ گويی 
دكتــر رســولی آذر )قاضــی دادگســتری( اختصــاص يافــت. مــواردی مثــل 
ــی و  ــده در كــودک آزاری، ســازوكارهای قانون مســئولیت پزشــك ارجاع دهن

ــود.  ــورد بحــث ب ــوارد م ــه م ــا ازجمل ــد دادگاه ه رون

    در پانــل رفتارهــای پرخطــر و بزهــکاری نوجوانــان، نتايج استخراج شــده 
ــان و  ــودكان و نوجوان ــکی ك ــالالت روان پزش ــوژی اخت ــرح »اپیدمیول از ط
كوموربیديتــی در كل كشــور و ارتبــاط آن 
ــرمايۀ  ــن، س ــخصیت والدي ــالالت ش ــا اخت ب
اجتماعــی و ســبك زندگــی در ســال 1۳۹۶« 
توســط دكتــر محمــدی به طــور خالصــه 
ــرح ۲1/۷  ــن ط ــج اي ــق نتاي ــد. طب ــه ش ارائ
ــد  ــاله، ۲۲ درص ــا ۹ س ــودكان ۶ ت ــد ك درص
كــودكان 10 تــا 1۴ ســاله و ۲۳ درصــد افــراد 
15 تــا 1۸ ســاله مبتالبــه اختــالل روان پزشــکی هســتند. شــیوع اختــالالت 
در دختــران و پســران بــه ترتیــب ۲1 و ۲۴ درصــد اســت. شــیوع مصــرف 
دخانیــات در پســران ۳/۴ و در دختــران ۲/1 درصــد اســت. دكتــر شــیرازی 
ســخنران ديگــر ايــن پانــل بــه ويژگی هــای خــاص مصــرف مــواد 
ــواده،  ــات خان ــای باثب ــل فض ــواردی مث ــه م ــت. وی ب ــی پرداخ در نوجوان
وجــود ارتبــاط قــوی بیــن نوجــوان و خانــواده و نظــارت خانــواده به عنــوان 
فاكتورهــای محافظت كننــده در جلوگیــری از اعتیــاد نوجوانــان اشــاره كــرد. 
ــگام در  ــه زودهن ــخیص و مداخل ــزوم تش ــه ل ــن ب ــیرازی هم چنی ــر ش دكت

ــد كــرد.  ــان پرخطــر تأكی نوجوان
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    دكتــر محمــودی در پانــل نوجوانــان و مدرســه بــه پیشــرفت روزافــزون و توجــه بــه برنامه هــای ســالمت روان در مــدارس در طــی دهه هــای گذشــته 
ــرای بســط و  ــای گســترده ب ــدارس، تالش ه ــای آموزشــی و ســالمت روان در م ــود برنامه ه ــه در بهب ــل پیشــرفت قابل توج ــواردی مث ــاره داشــت. م اش
افزايــش بودجــه و منابــع مالــی، افزايــش همــکاری بیــن خانــواده و مدرســه، پیشــرفت اســتراتژی های نیازســنجی و حركــت بــه ســمت مداخــالت ســالمت 
روان توســط تیم هــای چندتخصصــی از داليلــی بودنــد كــه دكتــر محمــودی بــرای پیشــرفت برنامه هــای ســالمت روان در مــدارس مطــرح كــرد. ديگــر 
ســخنران ايــن پانــل، دكتــر طالب لــو، بــه نقــش عناصــر غیرشــناختی ازجملــه خودكارآمــدی، خودكنترلــی، خودبــاوری، تصــورات از مهربانــی و تواضــع و 

احســاس اطمینــان در ســالمت روان در مدرســه پرداخــت.

    مســئله فضــای مجــازی و نوجوانــان و تأثیــرات آن و نحــوه نظــارت بــر فعالیت هــای نوجوانــان در فضــای مجــازی در پانــل فضــای مجــازی و نوجوانــان 
توســط دكتــر داوری، دكتــر فیلــی و دكتــر رازجويــان و همچنیــن در ســخنرانی دكتــر عالقبنــدراد موردتوجــه قــرار گرفــت. تأثیــر فضــای مجــازی بــر تمركز، 

تصــور از شــکل بــدن، مهارگســیختگی اجتماعــی و عــدم تحمــل تأخیــر در لذت جويــی ازجملــه مــواردی بــود كــه در ســخنرانی ها مطــرح شــد. 

    چالش هــای مصاحبــه بــا نوجوانــان و ارتبــاط بــا نوجوانــان ناســازگار، اختــالالت خــوردن و اختــالل وسواســی-جبری، در پانــل اختــالالت روان پزشــکی 
نوجوانــان بــا گردانندگــی دكتــر زهــرا شــهريور مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

رشــد مغــز در نوجوانــی، نحــوه تکامــل مغــز در اختــالالت روان پزشــکی و تصويربــرداری عصبــی در كــودكان، عناويــن پانــل رشــد مغــز در نوجوانــی بــه 
ــود.  ــر مهــدی تهرانی دوســت ب گردانندگــی دكت

دكتــر محــرری و دكتــر ســلطانی فر ســخنرانان پانــل مشــکالت رفتــاری نوجوانــان بودنــد. دكتــر ســلطانی فر مفهــوم »ســرمايه شــناختی« كــه متشــکل از 
امیــد، خودكارآمــدی، تــاب آوری و خوش بینــی اســت را مطــرح كــرد و جنبه هــای نگــرش تاب آورانــه و امیدوارانــه را مــورد بحــث قــرار داد.

    در كنــار ســخنرانی های علمــی، مجمــع عمومــی انجمــن روان پزشــکی كــودک و نوجــوان ايــران و میزگــردی بــا عنــوان گذشــته، حــال و آينــده ی 
روان پزشــکی كــودک و نوجــوان نیــز در روز اول و دوم ســمینار برگــزار شــد.

ــمینار سراســری  ــری س ــی و هن ــای جانب ــان در بخش ه ــف نوجوان ــای مختل ــکاری گروه ه ــب هم ــرای جل ــالش ب ــمینار، ت ــن س ــه در اي ــه جالب توج نکت
روان پزشــکی نوجوانــان بــود؛ در ايــن راســتا گــروه ســرود انجمــن اوتیســم ايــران و گــروه ســرود نوجوانــان نســیم قــدر و ســازمان پــرورش فکــری كــودكان 

و نوجوانــان، هنــر خــود را در حاشــیه ســمینار بــه نمايــش گذاشــتند.

    از ديگــر نــکات متفــاوت ايــن ســمینار، تهیــه كتابچــه ای از آخريــن و مهم تريــن مقــاالت مــروری مرتبــط بــا عناويــن ســمینار بــود كــه هم زمــان بــا 
ــت. ــرار می گرف ــركت كنندگان ق ــار ش ــام، در اختی ثبت ن
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گزارشی  از   برگزاری  همایش
روان درمانی در پرتو  فرهنگ و جامعه

    دومیــن همايــش ســالیانه ی انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران، بــا عنــوان »روان درمانــی در پرتــو فرهنــگ و جامعــه«، در تاريــخ دهــم تــا دوازدهــم 
بهمــن 1۳۹۷ در كتاب خانــه ی ملــی ايــران برگــزار شــد. مخاطبــان ايــن همايــش روان شناســان بالینــی و ســالمت، روان پزشــکان و ســاير عالقمنــدان بــه 

حــوزه ی ســالمت روان بودنــد.

آيیــن افتتاحیــه ی ايــن همايــش بــا ســخن رانی دكتــر ســامان توكلــی، ريیــس انجمــن علمــی روان درمانــی ايــران و ريیــس همايــش آغــاز شــد كــه در 
ــناس و  ــم از روان ش ــی، اع ــالمت روان و روان درمان ــات س ــده ی خدم ــای ارايه دهن ــه ی گروه ه ــه هم ــت ك ــر آن اس ــن ب ــالش انجم ــد: »ت ــد ش آن تأكی
روان پزشــك، بــه دور از صف بندی هــای غیرمفیــد، در كنــار هــم و بــرای ارتقــای ســالمت روان و روان درمانــی تــالش كننــد؛ و برگــزاری ايــن  همايــش 

فرنوشصفویفر
روانپزشک



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

زمستان  1397 15

اخبار و گزارش  ها

بــا مشــاركت گســترده ی اســتادان برجســته ی روان شناســی و روان پزشــکی 
كشــور نتیجــه ی چنیــن نگاهــی بــه شــمار مــی رود.« ســپس دكتــر بهــروز 
ــران، در  ــه حاض ــدم ب ــن خیرمق ــش، ضم ــی هماي ــر علم ــاهی، دبی دولتش
ــش شــركت  ــه در فراخــوان هماي ــداد ۹۸ مقال ــرد: »تع گزارشــی اعــالم ك
ــی  ــه ی علم ــتقل از كمیت ــه داور مس ــط س ــه توس ــر مقال ــه ه ــد ك كردن
ــًا تعــداد ۲0 چکیــده  همايــش مــورد ارزيابــی دقیــق قــرار گرفــت؛ و نهايت
بــرای ارايــه ی شــفاهی و ۴1 چکیــده نیــز بــرای ارايــه بــه صــورت پوســتر 
پذيرفتــه شــدند.« دكتــر غالمرضــا ترابــی، دبیــر اجرايــی همايــش، نیــز در 
گــزارش خــود، رونــد برگــزاری همايــش را حاصــل مشــاركت و كار گروهی 
ــتی  ــدون چشم داش ــل ب ــا قب ــه از ماه ه ــت ك ــم كاران دانس ــدادی از ه تع
بــرای برگــزاری آن وقــت و انــرژی فــراوان گذاشــتند و از زحمــات يکايــك 

آنــان قدردانــی كــرد.

    پــس از آن، دكتــر مهــدی بینــا، از اســتادان پیش كســوت روان پزشــکی 
ــه تجــارب شــخصی و تاريخچــه ای از  ــا اشــاره ب ــی كشــور، ب و روان درمان
ــن  ــی اي ــت گردهم آيی هاي ــه اهمی ــور، ب ــوزه در كش ــن ح ــای اي فعالیت ه
چنیــن در بهبــود تعامــالت میان اعضــای مختلــف جامعــه ی روان درمانگران 
اشــاره كــرد. دكتــر زينــب نصیــری، مديــركل اداره ی ســالمت شــهرداری 
تهــران، ســخن ران ديگــر افتتاحیــه بــود كــه جنبه هــای مختلــف اهمیــت 
فضاهــای شــهری در تأثیرگــذاری بــر ســالمت و بــه ويــژه ســالمت روان 

شــهروندان را برشــمرد.

ــی  ــن علم ــالیانه ی انجم ــش س ــن هماي ــات دومی ــه، جلس ــد از افتتاحی بع
ــار،  ــا ســخن رانی كلیــدی دكتــر امیرهوشــنگ مهري ــران، ب ــی اي روان درمان
ــه در  ــد ك ــه ش ــی گرفت ــور، پ ــی كش ــوت روان شناس ــتادان پیش كس از اس
ــه موضــوع »رابطــه ی درمانــی و فرهنــگ« پرداخــت. در  ســخنان خــود ب
ايــن همايــش بنــا بــر آن بــود كــه نظريه هــا و متــون علمــی روان درمانــی، 
ــات  ــات و خصوصی ــی و مقتضی ــی و اجتماع ــل فرهنگ ــه عوام ــه ب ــا توج ب
ــر  ــم در اكث ــن مه ــه اي ــود ك ــته ش ــث گذاش ــه بح ــی ب ــه ی ايران جامع
ســخن رانی ها و پرســش و پاســخ های انتهــای جلســات انجــام شــد. 
ــد  ــورد تأكی ــش م ــده در هماي ــمپوزيوم های ارايه ش ــگ در س ــر فرهن تأثی
قــرار گرفــت و بــه بحــث گذاشــته شــد. عناويــن ايــن ســمپوزيوم ها عبــارت  
ــالی«،  ــا بزرگ س ــی ت ــده از كودك ــری گم ش ــت: گوه ــد از: »خالقی بودن
»روان درمانــی اعتیــاد بــا تأكیــد بــر موضــوع اجتماعــی شــدن امــر مبــارزه 
ــی«،  ــالالت روان تن ــی در اخت ــور«، »روان درمان ــای جامعه مح و فعالیت ه
»جنســیت و روان درمانــی«، »جنبه هــا ی فرهنگــی در چارچوب هــا و 
اخــالق روان درمانــی«، »زوج درمانــی در ايــران«، »فهمــی نــو از رفتارهــای 
خود -آسیب رســان« و »درمــان شــناختی-رفتاری در كــودكان و نوجوانــان: 

زمینه هــا، فرايندهــا و چالش هــا«.

ــارج  ــدی از خ ــخن ران كلی ــار س ــن، چه ــش، همچنی ــن هماي     در اي
ــرت  ــر راب ــر(، دكت ــور )زوج درمانگ ــژه دانش پ ــر منی ــامل دكت ــور، ش كش
لیهــی )درمانگــر شــناختی-رفتاری(، دكتــر اســتیون هالــن )درمانگــر 
ــه  ــی( ب ــر تحلیل ــوزک )درمانگ ــد ن ــر لئوپول ــاری( و دكت ــناختی ـ رفت ش
صــورت تله كنفرانــس، و 10 ســخن ران مدعــو داخلــی، شــامل دكتــر نهالــه 
مشــتاق، دكتــر حســن حمیدپــور، دكتــر ســیدوحید شــريعت، دكتــر آذرخــش 
مکــری، دكتــر مهــرداد افتخــار، دكتــر اكــرم خمســه، دكتــر زهــرا شــهريور، 
دكتــر الدن فتــی، دكتــر فربــد فدايــی و دكتــر مجیــد صفاری نیــا بــه طــور 

اختصاصــی، ديــدگاه و تجربه هــای خــود را در ايــن بــاره بــا مخاطبــان در 
ــان گذاشــتند. می

    همچنیــن، ۶ كارگاه آموزشــی نیــز، بــا محوريــت دانش افزايــی و 
تمريــن مهارتــی، در حاشــیه ی ايــن همايــش برگــزار شــد كــه بــا اســتقبال 
بــاالی مخاطبــان همــراه بــود. موضوعــات ايــن كارگاه هــا عبــارت بودنــد 
از: »كاربــرد مصاحبــه ی انگیزشــی در افزايــش پیــروی از درمــان« )دكتــر 
ــق  ــدان موف ــی چن ــان كمال گراي ــرا CBT در درم ــريفی(، »چ ــد پورش حمی
ــور(،  ــن حمیدپ ــر حس ــن« )دكت ــدل جای گزي ــی م ــت؟ معرف ــوده اس نب
بینــا(،  مهــدی  )دكتــر  زوجیــن«  در  تعهــد  »پايه هــای شــکل گیری 
»بیمــاران مــرزی و چالــش بــا چارچــوب درمــان« )دكتــر فرزيــن رضاعــی 
ــان  ــط زن ــی در رواب ــی(، »خشــونت های عاطفی -روان ــر نســیم نکوي و دكت
ــی  ــدی و گزارش نويس ــلیمی( و »صورت بن ــامرند س ــر س ــردان« )دكت و م

ــه مشــتاق(. ــر نهال ــی« )دكت تحلیل

ــازنده و  ــالت س ــه تعام ــادن ب ــدف ارج نه ــا ه ــه، ب ــن اختتامی     در آيی
ــال  ــراد فع ــا و اف ــازمان ها، نهاده ــده ی س ــای هم افزاين ــت فعالیت ه تقوي
ــن  ــت انجم ــدت فعالی ــه در م ــرادی ك ــازمان ها و اف ــوزه، از س ــن ح در اي
بــه شــکل های مختلــف بــا آن هم راهــی كرده انــد قدردانــی شــد. 
ــراد شــامل »انجمــن علمــی روان پزشــکان  ــا و اف ــن ســازمان ها، نهاده اي
ايــران«، »گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران و بیمارســتان 
ــوم  ــگاه عل ــالمت روان دانش ــاری و س ــوم رفت ــکده ی عل ــه«، »دانش روزب
ــی  ــروه روان شناس ــران(«، »گ ــکی ته ــتیتو روان پزش ــران )انس ــکی اي پزش
خانــه ی انديشــمندان علــوم انســانی«، »دكتــر آذرخــش مکــری«، »دكتــر 
ــور«،  ــن حمیدپ ــر حس ــريفی«، »دكت ــد پورش ــر حمی ــا«، »دكت ــدی بین مه
ــامرند  ــر س ــی«، »دكت ــن رضاع ــر فرزي ــتاق«، »دكت ــه مش ــر نهال »دكت
ســلیمی«، و »دكتــر نســیم نکويــی« بودنــد كــه تقديرنامــه و هدايايــی بــه 

ــان اهــدا شــد. ــه آن ــود ب رســم يادب

    در روز دوم همايــش، جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه ی انجمــن 
ــی  ــراز مال ــالیانه و ت ــرد س ــزارش عمل ك ــه در آن گ ــد ك ــزار ش ــز برگ نی
انجمــن ارايــه شــد؛ امــا بــه دلیــل نرســیدن بــه حــد نصــاب قانونــی، جلســه 
بــه رســمیت نرســید و در آينــده نوبــت دوم مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 

برگــزار خواهــد شــد.

    گفتنــی اســت دومیــن همايــش ســالیانه ی انجمــن علمــی روان درمانــی 
ــران«،  ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــت »انجم ــم كاری و حماي ــا ه ــران ب اي
ــاری و ســالمت  ــوم رفت ــران«، »دانشــکده ی عل »انجمــن روان شناســی اي
ــران(«،  ــکی ته ــتیتو روان پزش ــران )انس ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل روان دانش
»انجمــن روان پزشــکی كــودک و نوجــوان ايــران«، »دفتــر ســالمت 
روانــی ـ اجتماعــی و اعتیــاد، وزارت بهداشــت«، »صنــدوق حمايــت از 
ــی  ــه ی مل ــاوران كشــور«، »ســازمان اســناد و كتاب خان پژوهشــگران و فن
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــران«، »س ــهرداری ته ــالمت ش ــران«، »اداره ی كل س اي

ــد. ــزار ش ــد« برگ ــواد مخــدر« و »انتشــارات ارجمن م
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   هفتمیــن کنگــره علــوم اعصــاب پایــه و بالینــی، در آذر 1397 
همچــون ســال های گذشــته در مرکــز همایش هــای رازی برگــزار 
ــی  ــن گردهمای ــوان بزرگ تری ــته ای را می ت ــره بین رش ــن کنگ ــد. ای ش
متخصصــان رشــته های مرتبــط بــا علــوم اعصــاب تلقــی نمــود. 
ــن کنگــره  ــزاری ای ــز هرســال نقــش پررنگــی در برگ روان پزشــکان نی

داشــته اند.
ــاز اعتصــام،  ــر فرن ــا دکت ــی ب ــه مکتوب ــش رو حاصــل مصاحب ــن پی مت
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــو هیأت علم ــک و عض روان پزش
ــه  ــوم اعصــاب پای ــن کنگــره عل ــر بخــش بالینــی هفتمی ــوان دبی به عن

ــی اســت. و بالین
برای شروع لطفًا بفرمایید کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی به طورکلی 

چه اهدافی را دنبال می کند؟ 

اهداف این کنگره به طورکلی عبارت اند از:
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــرای برق ــب ب ــت مناس ــودن فرص ــم نم 1.  فراه
اســاتید، محققیــن، دانشــجویان و افــراد فعــال در حــوزه علــوم اعصــاب 

و تســهیل همکاری هــای بین رشــته ای
2.  در کنگــره هرســال جدیدتریــن اطالعــات و دســتاوردها در زمینــه 

ــود. ــه می ش ــوم اعصــاب ارائ عل
3.  ایجــاد انگیــزه بــرای دانشــجویان و دســتیاران رشــته های مختلــف 
بالینــی از قبیــل نورولــوژی، روان پزشــکی، روانشناســی و ایجــاد فرصــت 

ــد ــی جدی ــرای ایده هــای علمــی و تحقیقات ب
به طور خاص در سال جاری تمرکز کنگره روی چه اهدافی بود؟

ــد،  ــه بودن ــز موردتوج ــاص نی ــورت خ ــی به ص ــاری اهداف ــال ج در س
چراکــه علی رغــم نقــش و اهمیــت روزافــزون علــوم اعصــاب در 
ــکی و  ــالالت روان پزش ــاً اخت ــا خصوص ــان بیماری ه ــگیری و درم پیش
نورولوژیــک، ولــی حداقــل در کشــور مــا، علــوم اعصــاب فاصلــه زیــادی 
ــن  ــدن ای ــردی ش ــه کارب ــی دارد ک ــش و کار بالین ــوزش، پژوه از آم
علــم را بــا محدودیــت مواجــه ســاخته اســت. از همیــن رو مــا در ایــن 
ــی و  ــکی بالین ــن پزش ــتری بی ــاط بیش ــم ارتب ــم گرفتی ــره تصمی کنگ
علــوم اعصــاب ایجــاد کنیــم. ایــن کار را در چنــد محــور انجــام دادیــم. 

ملک فرهاد ملک
 دستيار روان پزشکی

اخبار و گزارش  ها

هفتمين کنگره علوم اعصاب پایه
و بالينی در یک نگاه



خبرنامه
انجمن علمی روانپزشکان ایران

]]

زمستان  1397 17

ــداد  ــی و تع ــال در حــوزه بالین ــاتید فع ــوت از اس ــا دع در محــور اول ب
ــه  ــردن کمیت ــا فعال ک ــر ب ــور دیگ ــی و در مح ــای بالین ــتر پنل ه بیش
دســتیاری کــه یکــی از نتایــج آن دو پنــل دســتیاری شــد کــه توســط 
دســتیاران رشــته های روان پزشــکی، نورولــوژی و جراحــی اعصــاب 
ارائــه و اداره شــد و نتیجــه دیگــر آن شــکل گیری اولیــن المپیــاد 
بالینــی و شــناختی علــوم اعصــاب بــود کــه اســتارت آن بــه پیشــنهاد 
ــای  ــره، آق ــرم کنگ ــت ریاســت محت ــا حمای ــد و ب ــه زده ش ــن کمیت ای
دکتــر جغتایــی و ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای شــناختی تأمیــن 
ــته های  ــاتید رش ــی از اس ــت جمع ــا هم ــت و ب ــام گرف ــز آن انج جوای
نورولــوژی، روان پزشــکی و علــوم اعصــاب و اعضــای کمیتــه دســتیاری 
و کمــک آقــای دکتــر شــهبازی و دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ازنظــر 

ــی شــد. ــاه اجرای ــاد؛ در یــک مــدت بســیار کوت مــکان اجــرای المپی
ــوم  ــرای عل ــازی، دکت ــکی، داروس ــاد از دانشــجویان پزش ــن المپی در ای
اعصــاب و دســتیاران روان پزشــکی، نورولــوژی و جراحــی اعصــاب 
ــان  ــم زم ــه علی رغ ــن شــد ک ــوت شــد و نتیجــه ای ــرای شــرکت دع ب
بســیار کوتــاه در حــد چنــد روز معرفــی، 60 نفــر داوطلــب شــرکت در 
المپیــاد شــدند و در طــی دو مرحلــه بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد. 
ــود  ــردگی ب ــی و افس ــن اپیلپس ــاط بی ــورد ارتب ــال در م ــوع امس موض
کــه شــرکت کنندگان در نهایــت می بایســت بــر اســاس مقــاالت 
ــد.  ــه می کردن ــی )concept map(  ارائ ــه مفهوم ــک نقش ــده، ی ارائه ش
ــز  ــن، تولیــد فرضیــه )hypothesis( و روش آزمــون آن نی ــر ای عــالوه ب
ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــم ب ــود. امیدواری ــابقه ب ــای مس ــزو محوره ج
ــزار  ــاد را برگ ــن المپی ــم ای ــز بتوانی ــده نی ــال های آین ــه، س صورت گرفت

ــم.  ــا بدهی ــرای آن را ارتق ــم و نحــوه اج کنی
کنگره امسال شامل چه برنامه هایی و پیرامون چه موضوعاتی بود؟

در کنگــره امســال، 44 پنــل و 10 کارگاه برگــزار شــد. 250 ســخنران و 
عضــو هیأت رئیســه در کنگــره داشــتیم. 650 مقالــه بــه ســایت کنگــره 
ارائــه شــد. داوری مقــاالت به صــورت آنالیــن انجــام شــد و از 200 نفــر  
از اســاتید فعــال در حوزه هــای مرتبــط بــرای داوری دعــوت کردیــم. از 
ایــن تعــداد 80 نفــر پاســخ مثبــت دادنــد و در داوری مقــاالت بــه مــا 

 )oral presentation( کمــک کردنــد. 130 مقالــه بــرای ایــراد ســخنرانی
پذیرفتــه شــد و حــدود 400 مقالــه بــرای ارائــه به صــورت پوســتر. 

پنل های بالینی شامل:
1.  علوم اعصاب دمانس

2.  نوروسایکیاتری و علوم اعصاب
3.  نوروسایکوآنالیز

4.  سایکونوروایمونولوژی
Brain ageing  .5

6.  بازتوانی شناختی ضایعات تروماتیک مغز
Social decision making and psychiatric disorders  .7

8.  مبانی و شیوه های ارزیابی در نوروسایکیاتری
9.  هنر، زیبایی و علوم اعصاب
پنلهای دستیاران بالینی شامل:

1.  Social Neuroscience, Radicalization and Terrorism

2.  Insular seizure- an interdisciplinary case conference

ــان  ــتان و آلم ــه، انگلس ــورهای فرانس ــی از کش ــخنران خارج ــج س پن
ــز  ــی نی ــدی کارگاه های ــخنرانی های کلی ــر س ــالوه ب ــه ع ــتیم ک داش
ــتقبال  ــه و اس ــه بســیار موردتوج ــد ک ــه کردن ــدان ارائ ــت عالقه من جه
قــرار گرفــت. بــار علمــی مناســب ســخنرانی ها و کارگاه هــا، تبادل نظــر 
بیــن ایــن اســاتید و محققیــن و شــرکت کنندگان و ایجــاد زمینــه بــرای 

ــود. ــمندان ب ــن دانش ــور ای ــع حض ــترک از مناف ــای مش همکاری ه
به عنوان سخن آخر، از نظر شما نقاط عطف کنگره امسال و تفاوت آن با 

سال های گذشته چه بود؟

1.  برگزاری اولین المپیاد علوم اعصاب بالینی و شناختی
2.  فعالیت بیشتر کمیته دستیاران بالینی

3.  بیشتر بودن پنل های بالینی و کاربردی 

اخبار و گزارش  ها
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ــد،  ــرار دادی ــن ق ــار م ــان را در اختی ــه وقت ت ــکر از اینک ــن تش ضم
ــاه و  ــه روز، م ــد چ ــم متول ــم بدان ــؤاالت مایل ــن س ــوان اولی به عن

ــدید؟ ــگاه ش ــالی وارد دانش ــه س ــتید؟ در چ ــالی هس س

ــاگرداول  ــتم و ش ــران هس ــاه 1331 در ته ــتم دی م ــد بیس ــن متول    م
ــا  ــه ب ــودم ک ــال 1350 ب ــدف در س ــتان های ه ــی دبیرس ــته طبیع رش
ــدم و در  ــران ش ــگاه ته ــکی دانش ــکده پزش ــور، وارد دانش ــه 18 کنک رتب
ســال 1359 رشــته ی تخصصــی روان پزشــکی را در دانشــگاه تهــران آغــاز 
کــردم. در ســال 1376 نیــز دوره فلوشــیپ روان پزشــکی ســالمندان را کــه 

ــی و  ــتی و توان بخش ــوم بهزیس ــگاه عل ــط دانش ــترک توس ــورت مش به ص
دانشــگاه ایالتــی نیویــورک انجــام شــد بــه پایــان بــردم.

چه شد که روان پزشکی انتخاب شما شد؟

   در دوره تحصیــل پزشــکی و هنــگام گذرانــدن خدمــت نظــام، شــمار 
فــراوان مبتالیــان بــه نابســامانی های روانــی کــه گاه بــا نشــانه های 
ــر  ــزون ب ــرد. اف ــب ک ــود جل ــه خ ــرا ب ــه م ــد توج ــراز می ش ــمی اب جس
ــر  ــان دکت ــه آقای ــکی ازجمل ــتادان روان پزش ــذاب اس ــخصیت ج ــن ش ای

مصاحبه و تنظیم: مهشید بیات
دستیار روان پزشکی

گفت وگو

دیدار
 با دکتر

فدائی فربد 

در ادامــه برنامه هــای گفت وگــوی خبرنامــه بــا روان پزشــکان پیش کســوت یــا برجســته ایــران، در ایــن نوبــت بــه دیــدار دکتــر فربــد 
فدائــی در مرکــز آموزشــی درمانی روان پزشــکی رازی تهــران رفتیــم. ایــن گفت وگــو در روز یکشــنبه 14 بهمــن  1397 انجــام شــد.
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گفت وگو

طریقتــی، دکتــر معنــوی، دکتــر میرسپاســی و دکتــر جلیلــی از عوامــل 
دیگــر عالقه منــدی مــن بــه روان پزشــکی شــد. امــا موضــوع ســوم آن کــه 
ــراوان  ــت ف ــن رو دارای جذابی ــم و روان و ازای ــای جس ــکی ملتق روان پزش
ــکی  ــا روان پزش ــادی ب ــنایی زی ــوز آش ــه هن ــی ک ــود. زمان ــن ب ــرای م ب
نداشــتم کارل گوســتاو یونــگ روان پزشــک سویســی نمونــه مــن محســوب 
ــه  ــز اضاف ــپرس نی ــن و کارل یاس ــل کرپلی ــال ها امی ــی س ــد. ط می ش

شــدند.

ــی  ــکی عموم ــه دوران پزش ــوان پایان نام ــه عن ــه این ک ــه ب ــا توج ب
شــما »روان پزشــکی و جنــگ« بــود، بفرماییــد کــه چــرا ایــن عنــوان 
ــور  ــی حض ــق جنگ ــك در مناط ــا از نزدی ــد؟ آی ــاب کردی را انتخ

داشــتید؟ و این کــه فکــر می کنیــد االن 
ــه  ــن زمین ــوان در ای ــوی می ت ــه نح ــه چ ب

ــود؟ ــر ب ــرد و مؤث ــك ک کم

ــن     دوران کســب تخصــص روان پزشــکی م
ــی  ــگ تحمیل ــال های اول جن ــا س ــادف ب مص
ــی  ــالالت روان ــه اخت ــال ب ــاران مبت ــود و بیم ب
بــه  زیــادی  مراجعــات  جنــگ  از  ناشــی 
بیمارســتان روزبــه داشــتند. بــه همیــن دلیــل 
ــکی  ــوان »روان پزش ــا عن ــود را ب ــه خ پایان نام
پژوهشــی  کار  یــک  به صــورت  جنــگ«  و 
گذرانــدم کــه بــا درجــه عالــی تصویــب شــد. 
ــدت 8  ــه م ــی ب ــگ تحمیل ــن در دوران جن م
ــواز  ــول، اه ــی در دزف ــق جنگ ــاه در مناط م
و  کــردم. ســختی ها  کرمانشــاه خدمــت  و 
تحــت  را  هرکــس  جنــگ  دشــواری های 
ــه  ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــرار می ده ــر ق تأثی
در آن شــرایط هرکــس کوشــش می کــرد 
کــه وظیفــه ی ملــی و دینــی خــود را نســبت 
ــم  ــورد ظل ــه م ــش ک ــرادران و خواهران ــه ب ب
دشــمن قرارگرفتــه بودنــد انجــام دهــد و مــن 

هــم بــه همیــن ترتیــب کوشــش داشــتم کــه خدماتــی را خدمــت مــردم 
عــادی و رزمنــدگان ارائــه بدهــم و یکــی از ایــن خدمــات عبــارت بــود از 

ــای  ــل و زمینه ه ــگ و عل ــاره ی جن ــی درب بررس
زیســتی-روانی-اجتماعی آن و اصــوالً در مــورد 
این هــا  همــه  کــه  پرخاشــگری  و  خشــونت 
ــتیاری در  ــه از دوران دس ــی ک ــه ی تجارب به اضاف
ــاب  ــوان کت ــت عن ــتم تح ــدگان داش ــورد رزمن م
ــته  ــد و گذش ــور ش ــگ متبل ــکی و جن روان پزش
ــگ و  ــورد جن ــم در م ــددی ه ــاالت متع از آن مق
عــوارض روانــی آن منتشــر کــردم کــه در مجــالت 

ــت. ــی اس ــل دسترس ــکی قاب پزش
ــای  ــد نیازه ــه بای ــت ک ــی اس ــی بدیه ــانی و اجتماع ــر انس از نقطه نظ
ــرد و  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــده اند م ــع ش ــگ واق ــورد جن ــه م ــی ک مردم
ــراد دچــار  ــن اف از ســوی دیگــر مــا مي دانیــم کــه بخــش عمــده ای از ای
اختــالل اســترس پــس از ســانحه شــده اند کــه ممکــن اســت به صــورت 
مزمــن باقــی مانــده باشــد. بنابرایــن آمــوزش و پژوهش در بــاره اســتفاده از 

درمان هــای مناســب بــرای ایــن افــراد در کشــور مــا هنــوز هــم ضــرورت 
دارد.

لطفــًا در مــورد مرکــز روان پزشــکی رازی بــرای مــا توضیــح بدهیــد. 
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــه ب ــت و چگون ــده اس ــیس ش ــی تأس ــه زمان چ

ــت؟ ــی پیوس ــتی و توان بخش بهزیس

   آنچــه مــن بــه خاطــر دارم این اســت کــه خاســتگاه مرکز روان پزشــکی 
ــک پزشــک  ــان ی ــه دهــه 1320 شمســی اســت و آن زم ــوط ب رازی مرب
ــر احمــد نظــام کوشــش کــرد  ــای دکت ــام آق ــه ن ــداکار و زحمتکــش ب ف
ــت  ــوان »حمای ــی را تحــت عن ــد دیگــری جمعیت ــراد عالقه من ــا اف ــه ب ک
از دیوانــگان« تشــکیل دهــد کــه البتــه ایــن 
ــن  ــا دور از ذه ــر م ــه نظ ــروز ب ــوان ام عن
اســت، ولــی متناســب بــا شــرایط آن زمــان 
ــد  ــر احم ــه دکت ــی ک ــی از کارهای ــود. یک ب
ــاختمان ها و  ــردن س ــام داد بناک ــام انج نظ
مجموعــه ای از بناهایــی اســت کــه فعــاًل مــا 
در امین آبــاد شــهرری می بینیــم. آقــای 
ــرای  ــتان را ب ــن بیمارس ــت ای ــام ریاس نظ
ســال ها و تــا دهــه 1330 شمســی بــر 
ــم پزشــکان  ــس از آن ه ــتند. پ ــده داش عه
خدمــت  مشــغول  اینجــا  در  دیگــری 
ــطح  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــی البت ــد ول بوده ان
نیازهــا آنچــه عرضــه می شــد کافــی نبــود. 
یکــی دیگــر از افــرادی کــه در ایــن مجموعه 
ــی  ــرج سیاس ــر ای ــای دکت ــدند آق وارد ش
مشــاور  ضمــن  در  ایشــان  کــه  بودنــد 
انســتیتو  بنیان گــذار  و  بهداشــت  وزیــر 
روان پزشــکی تهــران بودنــد و ارتباطــی بیــن 
مرکــز رازی و انســتیتو روان پزشــکی ایجــاد 
ــت  ــز رزیدن ــن مرک ــه ای ــد؛ به نحوی ک کردن
هــم می پذیرفــت. ایــن وضعیــت تــا دو 
ــوان  ــد از آن رازی به عن ــت و بع ــه داش ــم ادام ــالب ه ــس از انق ــال پ س
یــک بیمارســتان صرفــاً درمانــی درآمــد و در ســال 1365 کــه مــن وارد 
ایــن مرکــز شــدم تنهــا 8 روان پزشــک بــرای 1500 
بیمــار وجــود داشــت. امــور بیمارســتان توســط یــک 

شــورای پزشــکی اداره می شــد.
دو ســال پــس از ورودم عضــو شــورای پزشــکی 
ــا توجــه بــه حســن ظــن همــکاران  شــدم و بعــد ب
ــوان ریاســت شــورا بخشــی از مســئولیت ها را  به عن
بــر عهــده داشــتم و گمــان مــن بــر ایــن بــود کــه 
ــی  ــه آموزش ــتان جنب ــن بیمارس ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــدارد.  ــه بیمــاران وجــود ن ــات مناســب ب ــه خدم ــکان ارائ ــد ام ــدا نکن پی
بنابرایــن از مســئولین مملکتــی ازجملــه وزرای بهداشــت وقــت، رؤســای 
ــل  ــه عم ــوت ب ــس دع ــدگان مجل ــکی و نماین ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــر ایــن شــد  ــرار ب ــد و ســرانجام ق ــد انجــام دادن آمــد کــه چندیــن بازدی
ــدد. ــوم بهزیســتی و توان بخشــی بپیون ــه دانشــگاه عل ــتان ب ــه بیمارس ک

از ســال 1373 ایــن بیمارســتان وارد چرخــه آموزشــی شــد به نحوی کــه 

در دهه ۱3۲٠ یک پزشک فداکار و 
زحمتکش به نام آقای دکتر احمد نظام 

کوشش کرد که با افراد عاقه مند دیگری 
جمعيتی را تحت عنوان »حمایت از 

دیوانگان« تشکيل دهد.
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ــه بعــد  نخســتین گــروه دســتیاران در ســال 1376 وارد شــدند و از آن ب
مــا تــا کنــون 120 دانش آموختــه ی روان پزشــکی را در ایــن مرکــز 
ــه مــدت 10 ســال از  ــه ب ــوده ام ک ــز مفتخــر ب ــن نی ــم. م ــوزش داده ای آم
1385 تــا 1395 مدیریــت گــروه روان پزشــکی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و 

ــم. ــته باش ــده داش ــر عه ــی را ب توان بخش

ــکی را  ــی از روان پزش ــا دوره های ــم آی ــران ه ــارج از ای ــما در خ ش
ــکی  ــی در روان پزش ــه تفاوت های ــوده چ ــن ب ــر چنی ــد؟ و اگ گذرانده ای

ــد؟ ــران می بینی ــل ای ــارج و داخ در خ

   بلــه یــک دوره post graduate را پس از پزشــکی عمومی در انگلســتان 
گذرانــدم و بازدیدهایــی نیــز از مؤسســات روان پزشــکی در ســوئیس، 
ــی و  ــر علم ــات از نظ ــطح امکان ــی س ــتم. به طورکل ــه داش ــان و فرانس آلم
ــا عالقــه  ــود. ازجملــه یکــی از مراکــزی کــه ب اقتصــادی باالتــر از ایــران ب
بازدیــد کــرده ام بیمارســتان Bicetre )کرملیــن بی ســتر( بــود کــه در آنجــا 
ــم  ــد ه ــد و بابنســکی و فروی ــت می کرده ان ــی چــون شــارکو خدم نامداران
ــور در  ــد. همین ط ــود را گذرانده ان ــی خ ــی از دوران آموزش ــا بخش در آنج
پاریــس در بیمارســتان دیگــری بــودم بــه نــام Saint Anne کــه در آن جــا 
ــورد اســتفاده  ــن را م ــار کلرپرومازی ــرای نخســتین ب ــه ب روان پزشــکانی ک
ــتان  ــه بیمارس ــه( و کتابخان ــه و دول ــد )دنیک ــد کار می کرده ان ــرار دادن ق

ــود. ــزرگان نام گــذاری شــده ب ــن ب ــام ای ــه ن هــم ب
بیمارســتان های روان پزشــکی  امــا مجهزتریــن 
از  گذشــته  آن جــا  در  دارد.  وجــود  آلمــان  در 
ــک  ــی ی ــخیصی و درمان ــه اول تش ــات درج امکان
محیــط انســانی بســیار عالــی حکم فرماســت؛ 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــش ب ــه کوش ــب ک به این ترتی
محــل  بــه  شــبیه  حتی المقــدور  بیمارســتان 
ــه در  ــد. ازجمل ــه باش ــر جامع ــراد دیگ ــی اف زندگ
کلــن بیمارســتانی اســت کــه به صــورت یــک 
ــا شــده کــه دارای خانه هــای  شــهرک کوچــک بن

کوچکــی اســت کــه بــرای هــر بیمــار کامــاًل مســتقل اســت تــا بیمــاران 
ــن، آن جــا  ــاًل مشــابه ســایرین داشــته باشــند. گذشــته از ای زندگــی کام
ــن امــکان را  ــه پذیــرش درمــان نیســتند ای ــل ب ــی کــه مای ــرای بیماران ب
ــگان و  ــتی رای ــرایط بهداش ــکان و ش ــد از اس ــه بتوانن ــد ک ــم می کن فراه
ــد  ــه بتوانن ــن اســت ک ــر ای ــان ب ــند و گم ــوردار باش ــگان برخ ــذای رای غ
ــه  ــور ب ــاران را مجب ــد و بیم ــام دهن ــراد انج ــن اف ــری از ای ــت بهت حفاظ
ــودکان و  ــرای ک ــان ب ــاد. در آلم ــرایط ح ــر در ش ــد مگ ــان نمی کنن درم
نوجوانــان مبتــال بــه اختــالالت روانــی ســعی بــر ایــن اســت کــه خانــواده 
هــم در درمــان مشــارکت داشــته باشــد. ازجملــه مرکــزی بنــام گوســتاو 
ــراه  ــار هم ــه بیم ــود دارد ک ــان( وج ــبق آلم ــور اس ــان )رئیس جمه هاینم
ــک و  ــد و روان پزش ــی می کن ــا زندگ ــی در آنج ــواده در آپارتمان های خان

ــد. ــان می کنن ــر درم ــا یکدیگ ــل ب ــن تعام ــان را حی ــر آن روان درمانگ

شــما از ســال ها قبــل به عنــوان اســتاد مهمــان در دانشــکده حقــوق 
و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران روان پزشــکی کیفــری را در مقاطــع 
ــا  ــد. آی ــس می کنی ــرا تدری ــانس و دکت ــانس، فوق لیس ــف لیس مختل
عالقــه ای بــه ایــن موضــوع داشــتید یــا مســائل خاصــی شــما را بــه 

ایــن ســمت کشــانده اســت؟

   بــا توجــه بــه این کــه پــدر مــن قاضــی و دکتــر حقــوق جــزاء بوده انــد 
ــن  ــی داشــتند، م ــری و حقوق ــورد مســائل کیف ــه بزرگــی در م و کتابخان
و  نوعــی عالقــه  به این ترتیــب  و  را می خوانــدم  ایــن کتاب هــا  هــم 
کشــش نســبت بــه آگاهــی راجــع بــه ایــن مســائل در مــن بــه وجــود آمــد 
و در دوران دســتیاری هــم بــا توجــه بــه این کــه اســتاد ارجمنــدم آقــای 
دکتــر طریقتــی در مؤسســه ی جرم شناســی مشــغول بــه فعالیــت بودنــد 
ــه دانشــگاه  ــد مــن را ب ــه و آگاهــی مــن را حیــن دســتیاری دیدن و عالق
تهــران معرفــی کردنــد و ارتبــاط مــن بــا دانشــگاه حقــوق دانشــگاه تهــران 
از ســال 1366 شــکل گرفــت و هنــوز هــم در آن جــا تدریــس می کنــم و 

ایــن ارتبــاط ادامــه دارد.

ــنامه  ــه و دانش ــه گواهی نام ــای ممتحن ــو هیأت ه ــال ها عض ــما س ش
ــا نیــاز  ــا روال آزمــون صحیــح اســت؟ آی ــه نظــر شــما آی بوده ایــد. ب

ــد؟ ــه می بینی ــن زمین ــی در ای ــر خاص ــه تغیی ب

   شــیوه ی فعلــی مزایــا و معایبــی دارد. ازجملــه مزایــای آن ایــن اســت که 
ــکال  ــا اش ــد. ام ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــان م ــور یکس ــان به ط داوطلب
ــار  ــول چه ــتیاران در ط ــتادان و دس ــه کار اس ــه نتیج ــت ک ــن اس کار ای
ســال مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد و بهتــر اســت برآینــد فعالیــت دســتیار 
حیــن تحصیــل مــورد توجــه قــرار بگیــرد؛ آن انــدازه آزادی بــه گروه هــای 
ــن  ــتیار را در حی ــه دس ــود ک ــکی داده ش روان پزش
تحصیــل مــورد امتحــان قــرار دهنــد. امــا نظــر بــه 
ــا هــم متفــاوت  این کــه ســطح علمــی دانشــگاه ها ب
اســت قطعــاً نتیجــه کار هــم متفــاوت خواهــد 
بــود. فکــر می کنــم بــا کمــک بــه گروه هــای 
روان پزشــکی در همــه دانشــگاه ها بایــد کاری کــرد 
ــه  ــرود، ب ــاال ب ــا ب ــوان علمــی و آموزشــی آنه کــه ت
نحــوی کــه خــود آنهــا بتواننــد آزمون هــا را برگــزار 
کننــد، بــرای نمونــه ایــن وضعیــت در آمریــکا 
ــگاه  ــار دانش ــب اعتب ــا برحس ــت و آنج حکم فرماس
اســت کــه افــراد مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد و دانش آموختــه ی 
ــه ی  ــرب میان ــی در غ ــگاه دولت ــک دانش ــه ی ی ــا دانش آموخت ــاروارد ب ه
آمریــکا قطعــاً تفــاوت دارد و ایــن در تمــام گزینش هــا مــورد توجــه قــرار 
ــگاه ها  ــه دانش ــه هم ــت ک ــن اس ــر ای ــان ب ــران گم ــا در ای ــرد. ام می گی

ــن نیســت. ــت چنی ــه در واقعی ــد ک ــوزش یکســان دارن ســطح آم

شــما همیشــه حضــور پررنگــی در صداوســیما داشــتید، چنــد ســال 
اســت کــه ایــن فعالیــت را انجــام می دهیــد و بــه نظــر شــما حضــور 
ــراد  ــون چــه نقشــی در ســالمت روان اف یــك روان پزشــك در تلویزی

جامعــه دارد؟

   اولیــن بــار مــن در ســال 1364 در برنامــه صداوســیما شــرکت کــردم 
و ازجملــه در برنامــه رادیویــی خانــواده حضــور ثابــت داشــتم کــه ســال ها 
ادامــه داشــت و بــه مســائل مربــوط بــه خانــواده، روابط بیــن آنها، شــیوه ی 
فرزندپــروری و مشــکالت روانــی در اعضــای خانــواده می پرداختــم و پــس 
ــه  ــه برنام ــردم؛ ازجمل ــرکت ک ــری ش ــدد دیگ ــای متع از آن در برنامه ه
صبحگاهــی صــدای ایــران کــه ســه ســال پیاپــی ادامــه داشــت. در رادیــو 
تهــران و رادیــو ســالمت نیــز در برنامه هــای متعــدد شــرکت داشــتم و در 
حــال حاضــر هــم بــا رادیــو ســالمت و شــبکه اول ســیما همکاری مســتمر 

گفت وگو

با توجه به این که پدر من قاضی و دکتر 
حقوق جزاء بوده اند و کتابخانه بزرگی در 

مورد مسائل کيفری و حقوقی داشتند، 
من هم این کتاب ها را می خواندم و 

به این ترتيب نوعی عاقه و کشش نسبت 
به آگاهی راجع به این مسائل در من به 

وجود آمد.
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گفت وگو

ــواده،  ــیمای خان ــوان س ــت عن ــه ای تح ــل در برنام ــال قب دارم. از یک س
مــن بــه مســائل روان پزشــکی ســالمندان می پــردازم. همــه این هــا 
ــا  ــطح اول ب ــردم را از س ــه م ــه عام ــت ک ــک اس ــف روان پزش ــزو وظای ج
ــد و  ــنا کن ــا آش ــخیص آنه ــی تش ــای روان و چگونگ ــانه ها و بیماری ه نش
ــا حضــور روان پزشــک در برنامه هــای  طبعــاً ایــن وظیفــه ای اســت کــه ب
ــم  ــئله مه ــور مس ــود و همین ط ــع ش ــد مرتف ــون می توان ــو و تلویزی رادی
انگ زدایــی کــه بــه کمــک روان پزشــکان و آگاهــی دادن بــه مــردم بایــد 
انجــام گیــرد. گذشــته از آن مــن در روزنامــه اطالعــات از ســال 1362 و 
ــدو تأســیس آن مطلــب داشــتم کــه مــورد اســتقبال  روزنامــه ایــران از ب
ــود ســالمت  ــدوارم ســهمی در بهب ــرار داشــته و دارد و امی ــدگان ق خوانن

روان جامعــه ایفــا کــرده باشــد.

تا کنون چند کتاب تألیفی داشته اید؟

   مــن 12کتــاب تألیفــی دارم کــه دوتــای آنهــا بــا همــکاری نویســندگان 
ــوارد اســت کــه طــی  ــن م ــات مــن ای ــه تألیف ــوده اســت. ازجمل دیگــر ب
ســال ها بــه رشــته تحریــر درآمده اســت: 1( هنــر از دیــدگاه روان پزشــکی؛ 
2( ازدواج و طــالق از دیــدگاه روان پزشــکی؛ 3( شــخصیت های چندگانــه؛ 

اعتیــاد؛  درمــان  و  پیشــگیری  شــناخت،   )4
بــر  مقدمــه ای   )6 جنــگ؛  و  روان پزشــکی   )5
نوروپســیکولوژی؛ 7( خــواب و رؤیــا از دیــدگاه 
روان پزشــکی؛ 8( برنامه ریــزی راهبــردی بــرای 
ــا بقیــه  آمــوزش تخصــص روان پزشــکی )همــراه ب
گــروه نویســندگان(؛ 9( روان پزشــکی بــرای همــه؛ 
ــگ و  ــی؛ 11( یون ــت اجتماع ــینما و امنی 10( س
روانشناســی تحلیلــی او؛ 12( اندیشــیدن بــا طنــز 

ــروه نویســندگان( ــه گ ــا بقی ــراه ب )هم
ــی و  ــکی و روانشناس ــه روان پزش ــدد در زمین ــای متع ــالوه ترجمه ه به ع
روان درمانــی دارم کــه برخــی جــزء منابــع درســی دانشــجویان قــرار دارنــد 
ــت  ــاب »ماهی ــن کت ــن ترجمــه م ــد چــاپ شــده اند. آخری ــا تجدی و باره

ــی« از کارل یاســپرس اســت. روان درمان

شما تا کنون سه بار به عنوان پزشك برگزیده سال انتخاب شده اید فکر 
می کنید چه عواملی الزم است تا یك پزشك برگزیده شود؟

ــف  ــود لط ــش می ش ــن گزین ــث ای ــه باع ــه اول آنچ ــه در درج    البت
ــی نســبت  ــه واقع ــر عالق ــرف دیگ ــوده اســت و از ط ــدگان ب انتخاب کنن
بــه رشــته تخصصــی و نســبت بــه بیمــاران شــاید جــزو عوامــل مهمــی 
باشــد کــه در گزینــش افــراد تأثیــر می گــذارد. بــرای نمونــه خــود مــن 
هیــچ گاه روان پزشــکی را به عنــوان یــک حرفــه در نظــر نگرفتــه ام، بلکــه 
ــا هنــر می دانســتم کــه  ــم آمیختــه ب ــی از عل آن را به عنــوان یــک دریای
ــای  ــن مرواریده ــادمانی و یافت ــذت و ش ــث ل ــدن در آن باع ــه ور ش غوط
ــه  ــک ب ــاران و کم ــدن بیم ــود. دی ــق می ش ــر عمی ــن بح ــا از ای گران به
ــوده  ــن ب ــرای م ــاداش ب ــن پ ــه بزرگ تری ــا همیش ــواده آنه ــا و خان آنه
اســت و بایــد عــرض کنــم کــه در بیماری هــای روان پزشــکی در صــورت 
تشــخیص به موقــع و درمــان مناســب میــزان بهبــودی بیــش از هــر نــوع 
بیمــاری دیگــری اســت و دیــدن بهبودی بیمــار و شــادی او و خانــواده اش 
بــا هیــچ مقــدار پــاداش مــادی قابل مقایســه نیســت. دیــده ام کــه گاهــی 
پزشــکان در مــورد تفــاوت درآمــد رشــته های تخصصــی گوناگــون باهــم 

ــه کار  ــر کســی ب ــک اصــل نیســت و اگ ــن ی ــا ای ــد، ام ــت می کنن صحب
ــا  ــد و م ــرد می رون ــه ســمت آن ف ــم ب ــردم ه ــد باشــد م خــود عالقه من
ــدزا  ــالح درآم ــته های به اصط ــه در رش ــم ک ــکان را داری ــیاری از پزش بس
ــت  ــان را دوس ــه کارش ــل این ک ــه دلی ــد؛ ب ــی ندارن ــا مراجع ــد ام بوده ان
ــه  ــد و ن ــغل می دانن ــه و ش ــک حرف ــورت ی ــط به ص ــد و آن را فق ندارن
یــک معشــوق. طبیعــی اســت کــه اگــر کســی کار خــود را به صــورت یــک 

ــرار می گیــرد. ــه قلبــی انجــام دهــد مــورد اســتقبال ق عالق

آخرین جایزه ای که دریافت کردید چه بود؟

   لــوح تقدیــر از کرســی یونســکو در آمــوزش ســالمت کــه چنــد هفتــه 
ــه  ــمگیر در عرص ــای چش ــاس فعالیت ه ــه به پ ــردم ک ــت ک ــل دریاف قب

ــوده اســت. آمــوزش بهداشــت روان ب

از  انتظاراتــی  چــه  روان پزشــکی  پیش کســوت  یــك  به عنــوان 
روان پزشــکان جوان تــر داریــد و چــه دل مشــغولی هایی داریــد؟

   در درجــه اول مــن امیــدوارم کــه تعــداد بیشــتری از پزشــکان باانگیــزه 
بــاال و ظرفیــت علمــی کامــل وارد رشــته روان پزشــکی شــوند. افــرادی کــه 
ــگاه واقعــی  ــد و جای ــدا کن ــا پی ــد رشــته روان پزشــکی ارتق کوشــش کنن
خــود را احــراز کنــد. مــا نیــاز زیــادی بــه پژوهــش 
ــوده  ــم. یکــی از اشــتغاالت مــن ایــن ب واقعــی داری
ــا  ــع روان پزشــکی م ــدار از مناب ــم چــه مق ــه بدان ک
در البــه الی متــون فلســفی و ادبــی پنهــان شــده و 
آنهــا را کشــف کنیــم. بــرای نمونــه عنــوان می شــود 
ــوده  ــد ب ــات فروی ــودآگاه از ابداع ــف ناخ ــه کش ک
ــا آن را در  ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت، ام اس
ــش  ــا پی ــران از قرن ه ــاعران ای ــان و ش ــار عارف آث

می بینیــم.
آخریــن ســخنرانی مــن چنــد روز پیــش، تحــت عنــوان »روان درمانــی در 
ــه  ــن نکت ــه ای ــه در آنجــا توجــه مخاطــب ب ــود ک ــک شــب« ب ــزار و ی ه
جلــب می شــود کــه چه طــور به وســیله داســتان هــم می شــود برخــی از 
مشــکالت روانــی را درمــان کــرد و ایــن کاری بــوده اســت کــه در فرهنــگ 
ایــران در کنــار ســایر درمان هــای پزشــکی جهــت مبتالیــان بــه مشــکالت 

ــی انجــام می شــده اســت. روان

بــرای  هــم  عالقه مندی هایتــان  از  ســؤال  آخریــن  به عنــوان 
بفرماییــد؟ خواننــدگان 

   مــن بــه هنــر عالقه منــدم و همــه رشــته های هنــری موردعالقــه مــن 
هســتند و آن را دریچــه ای بــرای پــی بــردن و تغییــر روحیــات انســان ها 
می دانــم. شــخصاً نقاشــی می کنــم، داســتان می نویســم و بعضــی از 
ــه  ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــاپ ش ــریات چ ــن در نش ــز م ــته های طن نوش
ــتم  ــد هس ــا عالقه من ــت از آنه ــت و حفاظ ــات، محیط زیس ــوق حیوان حق
ــت از  ــه حمای ــند ک ــته باش ــه داش ــه توج ــراد جامع ــه اف ــدوارم هم و امی
حقــوق جانــوران نشــانگر عالقــه مــا بــه انســان ها نیــز هســت. همچنیــن 
ازآن جاکــه همیشــه عالقه منــد بــودم متــون روان پزشــکی و فلســفی را بــه 
زبــان اصلــی آنهــا خصوصــاً زبــان آلمانــی بخوانــم تــا حــدودی بــه زبــان 

ــی تســلط دارم. آلمان

بابت حضورتان در مصاحبه بسیار سپاسگزاریم.

عنوان می شود که کشف ناخودآگاه از 
ابداعات فروید بوده است، اما واقعيت 
این است که ما آن را در آثار عارفان و 
شاعران ایران از قرن ها پيش می بينيم.
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ترجمه و تلخيص: آزاده خلعتبری
دستيار روان پزشکی

سؤال: بيماران چه اطاعاتی را از پزشکشان پنهان می کنند و چرا؟
ــکا،  ــال در آمري ــر روی ۴510 بزرگ س ــن ب ــی آنالي ــا: در دو بررس    يافته ه
ــك  ــا پزش ــد ب ــه باي ــی ك ــورد از اطالعات ــت م ــركت كننده ها از هف ــر ش اكث
ــورد را پنهــان  ــك م ــل ي ــد كــه حداق ــد، گــزارش دادن ــان بگذارن خــود در می
ــته  ــر داش ــود اختالف نظ ــك خ ــا پزش ــه ب ــی ك ــًا زمان ــد. مخصوص می كنن
ــت  ــايع ترين عل ــوند. ش ــوءتفاهم ش ــار س ــای او دچ ــورد راهنمايی ه ــا در م ي
ــیب زا  ــنیدن آس ــا ش ــدن ي ــاوت واقع ش ــورد قض ــی از م ــده، نگران گزارش ش
ــود  ــع بهب ــد مان ــان كاری می توان ــوی پنه ــن الگ ــود. اي ــا ب ــار آن ه ــودن رفت ب
كیفیــت درمانــی بیمــار گــردد. ناتوانــی بیمــاران در بیــان اطالعــات الزم بــه 
پزشکشــان می توانــد موجــب افــت در درمــان و حتــی درنهايــت آســیب آن هــا 

شــود.
مقدمه

   راحتــی بیمــاران در بیــان مشــکالت و ارائــه اطالعــات الزم جهــت درمــان 
بــه پزشــك، امــری حیاتــی و مهــم دررونــد درمــان به حســاب می آيــد. اكثــر 
مواقــع، پزشــکان متکــی بــه اطالعاتــی هســتند كــه بیمــار در اختیــار آن هــا 
ــد و حتــی  ــی درســتی بگیرن ــدون آن نمی تواننــد تصمیــم  درمان می گــذارد و ب
ــال،  ــرای مث ــاک باشــد. ب ــار خطرن ــرای بیم ــد ب گاهــی تصمیماتشــان می توان
ــد  ــتی نمی دهن ــات درس ــی اطالع ــای مصرف ــورد داروه ــاران در م ــی بیم گاه
ــا  ــا تداخــل يــا ب و ايــن موضــوع ممکــن اســت منجــر بــه تجويــز دارويــی ب

ممنوعیــت شــود.
اعتقــاد فراگیــری بیــن پزشــکان وجــود دارد كــه در حیطــه درمــان، بیمــاران در 
مــورد بســیاری از مســائل دروغ می گوينــد. مثــاًل ايــن عقیــده بیــن پزشــکان 
رايــج اســت كــه بــرای بــه دســت آوردن میــزان واقعــی مصــرف الــکل توســط 
بیمــار، بايــد میــزان گفته شــده توســط بیمــار را دو برابــر كننــد. همیــن مــوارد 
ــات  ــف، اطالع ــل مختل ــه دالي ــت ب ــن اس ــاران ممک ــد، بیم ــان می ده نش

موردنظــر را در اختیــار پزشــك قــرار ندهنــد.
ــت؛  ــده اس ــه انجام ش ــن زمین ــدودی در اي ــی های مح ــروز بررس ــه ام ــا ب ت
ــات ســالمت، 1۲  ــی اطالع ــای ســازمان مل ــر اســاس داده ه ــال ب به طــور مث
درصــد بیمــاران در مراجعــات خــود، اطالعاتــی را بــه علــت نگرانــی از امنیــت 

ــد. ــان می كنن ــان پنه ــم شخصی ش ــظ حري ــا حف ي
ــی از  ــش كوچک ــه بخ ــا ب ــروز، تنه ــه ام ــا ب ــده ت ــر انجام ش ــات ديگ مطالع
ايــن پنهان كاری هــا پرداخته انــد؛ مثــاًل به صــورت اختصاصــی  ماهیــت 
روی پاســخ بیمــاران در مــورد میــزان مصــرف الــکل يــا اســتفاده از داروهــای 
ــه  ــاران مبتالب ــر بیم ــروری ب ــه ی م ــك مقال ــت. در ي ــده اس ــدد كارش متع
ــل مختلــف  ــه عل ــا ۷۷ درصــد آن هــا ب ســرطان، نشــان داده شــد بیــن ۲0 ت

مــواردی را پنهــان می كننــد.
به طــور خالصــه علــل ايــن رفتــار شــامل مــوارد زيــر اســت: عــدم پرســیدن 
ســؤاالت مناســب توســط پزشــك، بی اعتمــادی يــا بــاور نداشــتن بــه 

شیوع پنهان کاری بیماران در مصاحبه با
پزشک معالج و عوامل مرتبط با آن
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MTurkSSIنوع اطاعاتی که پنهان  شد

45/731/4عدم موافقت با درمانگر

31/824/3نفهمیدن دستورات درمانگر

24/520/3داشتن رژيم غذايی ناسالم

22/517/6عدم مصرف دارو طبق گفته پزشك

22/221/6ورزش نکردن

15/510/4مصرف داروی خاص

13/98/8استفاده از نسخه فردی ديگر

توانايی هــای درمانگــر و اعتقــاد بــه ناكارآمــدی روش درمــان. درنهايــت 
ــی  ــت مطالب ــه ماهی ــده به صــورت گســترده ب ــات انجام ش ــدام از مطالع هیچ ك
ــك  ــه پزش ــا ب ــن آن ه ــار از گفت ــه بیم ــی ك ــوند و علل ــان می ش ــه پنه ك

نپرداخته انــد. می كنــد،  خــودداری 
روش مطالعه

   مــا دو گــروه را جهــت مطالعــه انتخــاب كرديــم و داده هــا توســط دانشــگاه 
پزشــکی میشــیگان بررســی شــد.

گــروه اول: از 1۶ تــا ۲0 مــارس ۲015، نمونه هــا از افــراد بــاالی هیجــده ســال 
آمريکايــی كــه به صــورت اينترنتــی در بــازار MTurk حضــور داشــتند انتخــاب 
ــدار  ــه در ازای مق ــتند ك ــی هس ــران اينترنت ــی از كارب ــدند. MTurk جمع ش
ــان  ــد و نش ــركت می كنن ــن ش ــف آنالي ــای مختل ــاداش در فعالیت ه ــی پ كم
ــا  ــی از آنج ــند. ول ــادی باش ــی قابل اعتم ــع اطالعات ــد منب ــه می توانن ــد ك دادن
ــری  ــکا ســن كمت ــی آمري ــت كل ــه جمعی ــه، نســبت ب ــن نمون ــت اي كــه جمعی
داشــتند، بــرای همسان ســازی داده هــا يــك گــروه نمونــه ديگــر، يعنــی افــراد 
ــاالی 50 ســال از سیســتم SSI (Survey Sampling International) وارد  ب

مطالعه شدند. آنالیز نهايی در ۲۸ اكتبر ۲01۸ صورت گرفت.
ابزارهای بررسی

   در ايــن مطالعــه نهايتــًا داليــل مشــتركی در بیــن بیمــاران يافــت شــد كــه 
ــرای رســیدن  ــه پنهان كــردن اطالعــات الزم از پزشــك می شــدند. ب منجــر ب
ــل مشــترک از شــركت كنندگان خواســته  شــد كــه در صــورت  ــن دالي ــه اي ب

عــدم صداقــت در پاســخ بــه ســؤاالت زيــر، چرايــی آن را توضیــح دهنــد.
ــه داده را  ــان ارائ ــك برايت ــه پزش ــتورالعملی ك ــده، دس ــال ش ــا تابه ح 1- آي

ــويد؟ ــه نش متوج
۲- آيا تابه حال با پیشنهاد های پزشکتان مخالف بود ه ايد؟

ــه  ــورت روزان ــا به ص ــد ي ــی داري ــی كاف ــت بدن ــول روز، فعالی ــا در ط ۳- آي
می كنیــد؟ ورزش 

۴- آيا رژيم غذايی سالمی داريد؟
5- آيا داروی خاصی مصرف می كنید؟

۶- آيا داروها را عینًا طبق دستور پزشکتان مصرف می كنید؟
ــخص  ــه ش ــان را ب ــرای خودت ــده ب ــای تجويزش ــال داروه ــا تابه ح ۷-   آي

ــد؟ ــری داده اي ديگ
شــركت كنندگان بــه هــر هفــت ســؤال پاســخ دادنــد. از آن هــا خواســته شــد 
درصورتی كــه پاســخ بــه هــر ســؤال مثبــت بــود در صفحــه ديگــری علتــش را 
ــابه  ــای مش ــده توســط شــركت كنندگان در آيتم ه ــل بیان ش ــد. عل شــرح دهن

تــداوم داشــت ولــی وجــود تفــاوت هــم قابل قبــول بــود.
شــركت كنندگان بــه ســؤاالت در مــورد جنــس، ســن، نــژاد يــا رنــگ پوســت، 
ــاری  ــه بیم ــه هرگون ــال ب ــود و ابت ــالمت خ ــورد س ــان در م ــر شخصی ش نظ
مزمــن پاســخ دادنــد. مــا يــك آمــار توصیفــی، در مــورد درصــد پنهــان كاری 
شــركت كنندگان در پاســخ بــه هــر يــك از هفــت ســؤال مطرح شــده و علــل 

انجــام ايــن رفتــار ارائــه داديــم.
نتایج

   داده هــای اولیــه نشــان دادنــد كــه هفــت گــروه از اطالعــات بیشــتر پنهــان 
می شــوند )جــدول 1( و علــل ايــن پنهــان كاری اكثــراً خجالــت يــا نگرانــی از 

مــورد قضــاوت واقع شــدن اســت )جــدول ۲(.
 MTurk در كل ۴510 نفــر در ايــن مطالعــه شــركت كردنــد. شــركت كنندگان
میانگیــن ســنی ۳۶ ســال داشــته و از آن هــا ۴۹ درصــد دارای حداقــل مــدرک 
كارشناســی، ۸۴ درصــد سفیدپوســت و ۶1 درصــد زن بودنــد. از ايــن گــروه ۸۴ 
درصــد ســالمت خــود را خــوب، خیلــی خــوب يــا عالــی دانســتند و ۲۲ و نیــم 
ــركت كنندگان  ــد. ش ــن را دادن ــاری مزم ــك بیم ــه ي ــال ب ــزارش ابت درصــد گ
SSI، میانگیــن ســنی ۶۷ ســال داشــتند و از آن هــا ۴1 درصــد مــدرک 
 كارشناســی يــا باالتــر، ۷۸ درصــد سفیدپوســت و 51 درصــد زن بودنــد.

ــورد قضــاوت  ــی از م ــر اســت: نگران ــوارد زي ــل شــايع شــامل م ــج دلی    پن
ــدر  ــی چق ــا در زندگ ــای آن ه ــه رفتاره ــوع ك ــن موض ــنیدن اي ــدن، ش واقع ش
می توانــد مخــرب باشــد، خجالــت و نگرانــی از آن كــه در ديــد پزشــك، 
ــه  ــرای آن ك ــالش ب ــت ت ــوند و درنهاي ــده ش ــده دي ــخت و پیچی ــاری س بیم

ــد. ــر بگیرن ــان را كمت ــت پزشکش وق

زنــان، افــراد جــوان، سفیدپوســت و گروهــی كــه ســالمت خــود را بــد ارزيابــی 
ــا احتمــال بیشــتری پاســخ  ــد ب ــال بودن ــی مبت ــه بیمــاری مزمن ــد و ب می كردن
ــر  ــالت تأثی ــطح تحصی ــد. س ــان می كردن ــؤال را پنه ــت س ــی از هف ــه يک ب

ــت. ــان كاری نداش ــه ای  در پنه قابل مالحظ

جدول ۱. درصد افرادی که هریک از انواع اطاعات را از درمانگر پنهان کردند
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MTurkSSIدالیل پنهان کردن اطاعات

1/ 864/ 81نمی خواستم مورد قضاوت قرار بگیرم يا نصیحت بشنوم.

1/ 761/ 75نمی خواستم بشنوم كه چقدر اين كارم بد است.

9/ 949/ 60برايم اضطراب آور بود كه قبول كنم اين مشکل رادارم.

1/ 838/ 50نمی خواستم درمانگر فکر كند كه بیمار سختی هستم.

9/ 235/ 45نمی خواستم وقت درمانگر را بگیرم.

9/ 632/ 38فکر نمی كردم مهم باشد.

6/ 630/ 37نمی خواستم درمانگر فکر كند كه احمق هستم.

6/ 530/ 34نمی خواستم اين اطالعات در پرونده ام ثبت شود.

2/ 735/ 32نمی خواستم تغییری كه ممکن بود درمانگر درخواست كند را بپذيرم.

9/ 728/ 27فکر نمی كردم درمانگر بتواند كمکی كند.

0/ 616/ 20می خواستم درمانگرم مرا دوست داشته  باشد.

3/ 617/ 15تجربه خوبی از گفتن اين كه دستورات را نفهمیدم نداشتم.

3/ 713/ 12نمی خواستم درمانگر موضوع را به خانواده ام بگويد.

بحث
ــر،  ــال حاض ــکان در ح ــه پزش ــد ك ــان می ده ــت آمده نش ــات به دس    اطالع
اطالعــات دقیقــی در مــورد بیمــاران خــود بــه دســت نمی آورنــد. ايــن موضــوع 
می توانــد موجــب ايجــاد خلــل در تشــخیص و درمــان شــود. بیمــاران، بــا كمــی 
اختــالف، امــا آشــکارا و معنــی دار اطالعــات را از پزشــك خــود پنهــان می كردنــد 
و ايــن موضــوع نشــان می دهــد بیمارانــی كــه بیشــتر نیــاز بــه كمــك دارنــد بــا 

اجتنــاب از ارائــه اطالعــات، رونــد درمــان خــود را بــا خطــر مواجــه می كننــد.
ايــن يافته هــا، ايــن بــاور قديمــی كــه بیمــاران بــه پزشکشــان دروغ می گوينــد 
ــورد  ــك م ــا روی ي ــه تنه ــی ك ــات قبل ــالف مطالع ــد. برخ ــد می كن را تأيی
ــترده تری  ــه گس ــم دامن ــعی كردي ــا س ــد، م ــز كردن ــکل و ...( تمرك )مصــرف ال
را موردبررســی قــرار دهیــم. نــوع ســؤاالت مــا بــر اســاس ســناريوهای رايجــی 
كــه بــرای بیمــاران پیــش می آيــد، انتخــاب شــد. امــا مطالعــات مروری بیشــتری 
ــا مشــخص كنــد كــه چه طــور مشــخصاتی نظیــر شــدت بالقــوه  ــاز اســت ت نی
پیامدهــای پنهــان كاری يــا نگرانــی از انــگ ناشــی از رفتــار مخــرب، می تواننــد 
ــیوع  ــد روی ش ــن می توانن ــه محققی ــد. در ادام ــاد كن ــان كاری را زي ــیوع پنه ش
پنهــان كاری در حیطه هــای مختلــف اطالعــات پزشــکی كار كننــد. البتــه ايــن 
ــن  ــه اي ــرا احتمــال پاســخ دادن بیمــار ب ــوده، زي ــب دشــوارتر ب موضــوع به مرات
ســؤال كــه آيــا تابه حــال اطالعاتــی را از پزشــك خــود پنهــان كــرده به مراتــب 
بیشــتر از ايــن پرســش اســت كــه چنــد مرتبــه ايــن كار را انجــام داده اســت.

محدودیت  ها
   ايــن مطالعــه خالــی از محدوديــت نبــود. شــركت كننده های هــر دو گــروه 
ــداد  ــاظ تع ــی ازلح ــای اينترنت ــدند. نمونه ه ــاب ش ــن انتخ ــورت آنالي به ص
ــند.  ــه نباش ــان دهنده جامع ــاًل نش ــت كام ــن اس ــا ممک ــد، ام ــت دارن ارجحی
ــد،  ــود دروغ می گوين ــك خ ــه پزش ــراد ب ــه اف ــور ك ــر، همان ط ــوی ديگ از س
ممکــن اســت در پاســخ بــه مــا هــم چنــدان راســت گو نباشــند. بــا ايــن  حــال 

ــت،  ــه صداق ــل ب ــدم تماي ــی رود شــركت كننده در صــورت ع ــب انتظــار م اغل
ــه باشــد و باعــث  ــل جامع ــاب می ــد كــه ب ــا بدهن ــه ســؤاالت م پاســخ هايی ب
ــا  ــه ب ــوند، ك ــا ش ــی م ــج نهاي ــان كاری در نتاي ــدن پنه ــه ش ــت كم گرفت دس
توجــه بــه مطالــب فــوق ايــن اتفــاق رخ نــداد. همچنیــن مــا در طــی مطالعــه 
تنهــا درصــد خــودداری افــراد از ارائــه اطالعــات بــه پزشــك را ثبــت كرديــم 
و محاســبه دفعــات رخ دادن ايــن موضــوع يــا انــواع اطالعاتــی كــه از پزشــك 

ــود. ــا ب ــارج از حیطــه پژوهــش م ــان می شــود خ پنه
هما ن طــور كــه پیشــتر توضیــح داديــم، علــل عــدم افشــای اطالعــات 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــه دادن ــركت كننده ها ارائ ــه ش ــی ك ــاس توضیحات ــر اس ب
شــد، ولــی نا هماهنگی هايــی هــم در ايــن مســیر وجــود داشــت؛ مثــاًل 
ــی  ــم غذاي ــؤال رژي ــورد س ــح در م ــرای توضی ــتند ب ــركت كنند ه ها می توانس ش
ــد«  ــی كن ــن كمک ــه م ــه ب ــن زمین ــم پزشــك در اي ــر نمی كن ــه »فک از گزين

ــه. ــه ن ــردن روزان ــرای ورزش ك ــی ب ــد ول ــتفاده كنن اس
نتيجه گيری

ــی را  ــت مهم ــه واقعی ــن مطالع ــج اي ــا، نتاي ــه محدوديت ه ــود هم    باوج
ــاد  ــه ايج ــه ب ــد توج ــان می ده ــرده و نش ــکار ك ــی آش ــای درمان در مراقبت  ه
رابطــه ای امــن و صــادق بیــن مراجــع و درمانگــر تــا چــه حــد در دســتیابی بــه 
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای اتخــاذ تصمیــم درمانــی مناســب، مهــم و حیاتــی 
ــه  ــوط ب ــر اســت روی مداخــالت مرب ــده بهت ــه نظــر می رســد در آين اســت. ب
افزايــش اعتمــاد بیــن بیمــار و پزشــك و بهبــود ارتبــاط بیــن آن هــا كار شــود.

منبع
Levy, A. G., Scherer, A. M., Zikmund-Fisher, B. J., Larkin, K., 
Barnes, G. D., & Fagerlin, A. (2018). Prevalence of and fac-
tors associated with patient nondisclosure of medically rel-
evant information to clinicians. JAMA Network Open, 1(7), 
e185293-e185293.

جدول ۲. دالیل مختلف افراد در پنهان کردن اطاعات از درمانگر
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ترجمه: مهتاب معتمد
 روان پزشک

 Disruptive« يــا  )DMDD( ايذايــی  اختــالل كژتنظیمــی خلقــی     
ــی اســت  ــالل دوران كودك ــك اخت Mood Dysregulation Disorder« ي
ــديد  ــی و ش ــای ناگهان ــم و بدخلقی ه ــرط، خش ــری مف ــا تحريك پذي ــه ب ك
ــن  ــادی در بی ــای زي ــاری اختالف نظره ــن بیم ــورد اي ــت. در م ــراه اس هم
متخصصــان ايــن حــوزه وجــود دارد. قبــل از DSM-5 اعتبــار ايــن تشــخیص 
ــود  ــخیص وج ــان در تش ــن متخصص ــی بی ــق كم ــود و تواف ــؤال ب ــورد س م
ــار  ــای ب ــراد در پیگیری ه ــد از اف ــا 1۹ درص ــه تنه ــك مطالع ــت. در ي داش
ــادی  ــانی زي ــالوه هم پوش ــتند. به ع ــخیص DMDD داش ــان تش ــوم همچن س

ــالالت  ــاير اخت ــاری و س ــن بیم ــای اي ــن معیاره بی
روان پزشــکی دوران كودكــی مثــل اختــالل نافرمانــی 
ــه- ــود توج ــالل كمب ــا اخت ــه )ODD( ي مقابله جويان

بیش فعالــی )ADHD( و اختــالل دوقطبــی وجــود 
داشــت. از آنجــا كــه تشــخیص اختــالل دوقطبــی در 
ــه 15  ــا ۲000 از ۳ ب ــال های 1۹۹0 ت ــودكان در س ك
ــی  ــت معرف ــار می رف ــود، انتظ ــه ب ــد افزايش يافت درص
DMDD، باعــث كاهــش گذاشــتن تشــخیص اختــالل 

ــود. ــقرق ش ــن و قش ــری مزم ــا تحريك پذي ــودكان ب ــی در ك دوقطب
ــت. در  ــاالن اس ــاوت از بزرگس ــودكان متف ــی در ك ــالالت خلق ــر اخت تظاه
كــودكان به جــای اپیزودهــای مشــخص بیمــاری، دوره هــای مزمــن و وســیع 

بیمــاری ديــده می شــود. تحريك پذيــری تظاهــر شــايعی در بســیاری از 
ــالل  ــه، اخت ــی مقابله جويان ــل نافرمان ــودكان مث ــکی ك ــالالت روان پزش اخت
ــی  ــالل خلق ــی و افســردگی اســت. در نتیجــه تشــخیص درســت اخت دوقطب

ــد. ــز باش ــد چالش برانگی ــران می توان ــیاری از بالینگ ــرای بس ب

خاستگاه اختال کژ تنظيمی خلقی ایذایی

ــی  ــای خلق ــی بیماری ه ــترده فنوتیپ ــرات گس ــان تظاه ــیاری از محقق    بس
كــودكان را مــورد بررســی قــرار داده انــد؛ آنچــه در اكثــر مواقــع تحــت دســته 
ــن  ــرد. لیب ــرار می گی ــی ق ــالل دوقطب ــخیصی اخت تش
ــی را تحــت  ــالالت خلق ــته از اخت ــك زيردس ــت ي لوف
عنــوان اختــالل تنظیــم خلــق شــديد شناســايی كــرد. 
ايــن اختــالل در مقايســه بــا اختــالل دوقطبــی طیفــی 
محــدود بــا اپیزودهــای مشــخص، ســیر، پیامــد و 
دارد.  مغــز  تصويربــرداری  در  متفاوتــی  يافته هــای 
اختــالل تنظیــم خلــق شــديد بــا تحريك پذيــری مزمن 
همــراه بــا خلــق غیرطبیعــی »عصبانیــت يــا ناراحتــی« 
در حداقــل نیمــی از روز در اكثــر روزهــا و ســه عالمــت از عالئــم برانگیختگــی 
ــکار،  ــرش اف ــا پ ــبقت گیرنده ي ــکار س ــار، اف ــم پرفش ــه تکل ــد، ازجمل بیش ازح
ــود.  ــخص می ش ــراری مش ــی و بی ق ــی، بی خواب ــه جوي ــی، مداخل حواس پرت
اختــالل تنظیــم خلــق شــديد، پايــه ای بــرای ايجــاد تشــخیص DMDD شــد.

فهم بهتری از اختال
کژ تنظيمی خلقی ایذایی

تشخيص گذاری هم زمان اختال 
کژ تنظيمی خلقی ایذایی و اختال 

دوقطبی امکان پذیر نيست.
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   معیارهــای DSM-5 بــرای DMDD شــامل حمــالت قشــقرق شــديد و مکــرر اســت كــه نامتناســب بــا موقعیــت اســت، نامتناســب بــا ســطح تکاملــی اســت 
ــًا هــرروز وجــود دارد. معیارهــای  ــات روز تقريب ــر اوق ــی در اكث ــق عصبان ــری و خل ــد. به عــالوه تحريك پذي ــه رخ می ده ــا بیشــتر در هفت ــار ي ــل ســه ب و حداق
اضافــه، شــامل وجــود عالئــم بــرای بیــش از 1۲ مــاه )بــدون وجــود دوره ای بــدون عالمــت حداقــل در ســه مــاه متوالــی( در دو موقعیــت متفــاوت )خانــه، مدرســه 
يــا بــا همســاالن( و ســن شــروع عالئــم حداقــل 10 ســال اســت. ســیر بیمــاری عمومــًا مزمــن اســت. شــیوع يك ســاله بیمــاری بیــن ۲ تــا 5 درصــد اســت و 

در پســران و در ســنین مدرســه بیــش از دختــران و ســنین نوجوانــی اســت.

اختال کژ تنظيمی خلقی ایذایی یا اختال دوقطبی؟

 DMDD ــخیص ــد تش ــته باش ــا داش ــزود مانی ــك روز اپی ــش از ي ــرای بی ــاری ب ــر بیم ــت. اگ ــر نیس ــالل امکان پذي ــن دو اخت ــان اي ــخیص گذاری هم زم    تش
كنــار مــی رود. بااين حــال، در يــك مطالعــه بــر روی اختــالل دوقطبــی اطفــال، پژوهشــگران عالئــم اختــالل دوقطبــی را بــه دو دســته اختصاصــی )خلــق بــاال، 
ــیم  ــبقت گیرنده( تقس ــکار س ــکار و اف ــرش اف ــی، پ ــی، حواس پرت ــری، پرحرف ــل تحريك پذي ــی )مث ــد( و غیراختصاص ــت هدفمن ــش فعالی ــی و افزاي خودبزرگ بین
ــم اختصاصــی، تشــخیص اختــالل دوقطبــی احتمــااًل درســت نیســت. به اين ترتیــب، تحريك پذيــری مزمــن  ــد كــه در نبــود عالئ ــد. آن هــا نتیجــه گرفته ان كرده ان
 بايــد به عنــوان عالمتــی از DMDD در نظــر گرفتــه شــود. بســیاری از مطالعــات اپیدمیولوژيــك نتیجــه گرفته انــد كــه افســردگی و اضطــراب، تظاهــرات اولیــه ای 
هســتند كــه قبــل از بــروز اختــالل دوقطبــی در بالغیــن جــوان بــروز می كنــد؛ درحالی كــه تحريك پذيــری مزمــن و اختــالالت اضطرابــی پیشــگويی كننده اختــالل 
افســردگی عمــده در اواخــر نوجوانــی و ابتــدای دهــه ســوم زندگــی هســتند. به عــالوه، اختــالل دوقطبــی معمــواًل به صــورت اپیزودهــای متمايــز و در ســن باالتــر 
ــا فوران هــای شــديد و متواتــر خشــم مشــخص می شــود. بعضــی تفاوت هــای DMDD و اختــالل دوقطبــی در جــدول يــك آمــده  بــروز می كنــد، امــا DMDD ب

اســت.

رفتاردرمانی باید به عنوان مداخله 
اول در اختال کژ تنظيمی خلقی 

ایذایی در نظر گرفته شود.

جدول یک. تفاوت های اختال کژتنظيمی خلقی ایذایی و اختال دوقطبی
نافرمانی مقابله جویانهکژ تنظيمی خلقی ایذاییویژگی

دوره ایشديد، مزمنتحريك پذيری
در هر سنی، به طور خاص در بالغین جوانقبل از 1۸ سالسن بروز

ممکن است وجود داشته باشدنادرعالئم سايکوتیك
افسردگی، اختالل نقص توجه-بیش فعالیهمبودی

مزمنتحريك پذيری مزمن، افسردگیپیش آگهی
خودبزرگ بینی، افزايش فعالیت های پرخطر  )رابطه جنسی، ولخرجی(، كاهش نیاز بی خوابفوران خشمعالمت های اختصاصی

ــگاه مراجعــه كــرده اســت. مــادر ادعــا می كنــد كــه دختــرش قبــاًل  ــه درمان ــا والدينــش ب ــرای بررســی خلــق و تحريك پذيــری ب ــم الــف، 1۶ ســاله ب    خان
درون گــرا، خجالتــی و مضطــرب بــوده و بــا شــروع دوره راهنمايــی تحريك پذيــر شــده و شــب ها بیــدار می مانــد. او در دبیرســتان چنديــن اپیــزود بــا رفتارهــای 
پرخطــر، مثــل رانندگــی بــا خــودروی پــدرش بــدون داشــتن گواهینامــه، فــرار از منــزل و رابطــه جنســی محافظت نشــده داشــته اســت. در طــول مصاحبــه، الــف 
اظهــار مــی دارد كــه خلــق خوبــی دارد. پــدر و مــادر الــف در پنج ســالگی الــف، از هــم جــدا شــده اند و حضانــت مشــترک او را برعهــده  دارنــد. عملکــرد الــف 

در مدرســه خــوب اســت.
تشــخیص. تشــخیص محتمــل اختــالل دوقطبــی اســت. توجــه كنیــد كــه الــف عالئــم اضطرابــی را قبــل از بــروز تحريك پذيــری داشــته اســت. عالئــم او نســبتًا 

ديــر و به صــورت اپیزوديــك بــروز كــرده اســت كــه تشــخیص اختــالل دوقطبــی را محتمــل می ســازد.

اختال کژ تنظيمی خلقی ایذایی یا نافرمانی مقابله جویانه؟

 DMDD و نافرمانــی مقابله جويانــه امکان پذيــر نیســت. اگــر بیمــاری هــم تشــخیص نافرمانــی مقابله جويانــه و هــم تشــخیص DMDD تشــخیص هم زمــان   
داشــته باشــد، تنهــا تشــخیص DMDD در نظــر گرفتــه می شــود. تقريبــًا ۷0 درصــد بیمــاران مبتــال بــه DMDD معیارهــای مربــوط بــه نافرمانــی مقابله جويانــه 

 DMDD ــگران ــی پژوهش ــد. برخ ــر می كنن ــز پ نظــر را نی در  مقابله جويانــه  نافرمانــی  شــديد  فــرم  را 
مختصــری  تفاوت هــای  بااين حــال،  ــود دارد.می گیرنــد.  ــاری وج ــن دو بیم ــن اي بی
ــه،  ــی مقابله جويان ــا نافرمان ــاران ب ــا بیم ــه ب بیمــاران DMDD تحريك پذيــری مزمــن بیشــتری در مقايس
نافرمانــی  بــا  بیمــاران  می كننــد.  تجربــه  ــته را  ــتر داش ــه بیش ــای بزهکاران ــه، رفتاره مقابله جويان
نافرمانــی و مشــکالت بیشــتری بــا مراجــع قــدرت نشــان  در   ADHD بــا  همبــودی  می دهنــد. 
ــد  ــش از ۶5 درص ــت. بی ــر اس ــه دو براب ــا اختــالل كمبــود توجه-بیش فعالــی مبتــال مقابله جويان بیمــاران ب
درحالی كــه  هســتند  مقابله جويانــه  نافرمانــی  تنهــا ۳0 درصــد مبتالبــه DMDD هســتند. در نهايــت، بــه 
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ــن  ــد. تفاوت هــای بی ــه دارن ــی مقابله جويان ــا نافرمان ــودكان ب ــا ك ــرد اجتماعــی بیشــتری در مقايســه ب ــالل كارك ــه DMDD اخت ــال ب ــودكان مبت ــی ك به طوركل
DMDD و نافرمانــی مقابله جويانــه در جــدول دو نشــان داده شــده اســت.

 جدول دو. تفاوت بين کژ تنظيمی خلقی ایذایی و نافرمانی مقابله جویانه

   آقــای میــم 1۴ ســاله بــه دلیــل پرخاشــگری بــا خانــواده بــه اورژانــس آورده 
شــده اســت. او بــه دنبــال اعتــراض پــدر و مــادر بــه رفتارهايــش، محکم دســتش 
را بــه ديــوار كوبیــده و اتاقــش را به هــم  ريختــه اســت. او بــه دلیــل بی احترامــی 

بــه معلــم و دعــوا بــا يکــی از دانش آمــوزان از مدرســه تعلیــق شــده اســت.
والدينــش او را سرســخت و ســتیزه جو توصیــف می كننــد. او بــا قوانیــن مشــکل 
ــق و  ــاالن بدخل ــا بزرگس ــورد ب ــد. در برخ ــرباز می زن ــا س ــام آن ه دارد و از انج
تحريك پذيــر اســت. میــم از بــودن بــا دوســتان و بازی هــای كامپیوتــری لــذت 
می بــرد. او در دوران مهدكــودک بــه دلیــل پرتحركــی و حواس پرتــی تشــخیص 
ــه  ــد كــه رفتارهــای مقابله جويان ــود. والدينــش اظهــار می دارن ADHD گرفتــه ب

او در هنــگام قطــع درمــان محــرک بیشــتر می شــود.
تشــخیص. محتمل تريــن تشــخیص بــرای میــم، نافرمانــی مقابله جويانــه 
ــد كــه  ــی دقــت كنی ــود توجه-بیش فعال ــا اختــالل كمب ــودی ب ــه همب اســت. ب
بــا نافرمانــی مقابله جويانــه همراهــی بیشــتری دارد. تواتــر و شــدت فوران هــای 

ــت. ــر اس ــا DMDD كمت ــه ب ــا در مقايس ــم و تحريك پذيری ه خش
راهکارهای درمانی برای کژ تنظيمی خلقی ایذایی

ــت  ــوان در جه ــودک و نوج ــه ك ــك ب ــر كم ــد ب ــت DMDD باي    مديري
ــی را  ــد رفتاردرمان ــران باي ــز شــود. بالینگ ــی متمرك ــد تنظیمــی عاطف ــود ب بهب
به عنــوان مداخلــه اول در نظــر بگیرنــد. تیــم برنامه ريــزی رفتــار، اغلــب شــامل 
ــا،  ــوزش مهارت ه ــی آم ــودک، روانشــناس، مرب ــر، روان پزشــك ك رفتاردرمان گ
ــامل  ــا ش ــه موقعیت ه ــد در هم ــان باي ــه درم ــت. برنام ــان اس ــان و مراقب معلم
ــر  ــرای اكث ــی ب ــای اجتماع ــوزش مهارت ه ــود. آم ــاده ش ــه پی ــه و خان مدرس
ــا  ــان ب ــد درم ــا ADHD، باي ــودی ب ــت. در همب ــروری اس ــال ض ــودكان مبت ك
محرک هــا مدنظــر قــرار گیــرد. آمــوزش والديــن و درمــان تعاملــی والد-كــودک 
ــد انجــام شــود. ــکان باي ــه در صــورت ام ــای مقابله جويان ــود رفتاره ــرای بهب ب

درمان دارویی

ــکا  ــذا و داروی آمري ــازمان غ ــط س ــی توس ــچ داروي ــر هی ــال حاض    در ح
ــر كنتــرل  ــرای DMDD تائیــد نشــده اســت. اكثــر كارآزموده هــای دارويــی ب ب
تحريك پذيــری مزمــن يــا بهبــود بیماری هــای همــراه )اضطــراب، افســردگی، 

ADHD( توجــه كرده انــد.

محرک هــا: كارآزمايی هــای قبلــی تأثیــر محرک هــا را )به تنهايــی يــا در 
تركیــب بــا رفتاردرمانــی( در درمــان DMDD و ADHD بررســی كرده انــد. 

متیل فنیديــت در دوز پیــش نهــادی 1 تــا 1/۲ میلی گــرم بــه ازای هــر كیلوگــرم 
ــوان قــدم  ــد به عن در روز، باعــث كاهــش پرخاشــگری می شــود. محرک هــا باي
اول دارودرمانــی در DMDD به خصــوص در همراهــی بــا ADHD در نظــر 

گرفتــه شــوند.
ــری  ــر بیش ت ــا اث ــا دارونم ــه ب ــديم در مقايس ــس س ــنج ها: ديوالپروئک ضدتش
ــاس  ــر اس ــت. ب ــته اس ــان داش ــودكان و نوجوان ــگری در ك ــان پرخاش در درم
و  تحريك پذيــری  كاهــش  باعــث  ســديم  ديوالپروئکــس  كارآزمايی هــا 
ــا  ــا محرک ه ــی ب ــه در همراه ــی و چ ــورت تك داروي ــه به ص ــگری چ پرخاش

می شــود.
ليتيــوم: فوايــد لیتیــوم در كنترل پرخاشــگری DMDD در دســت بررســی اســت. 
ــار پرخاشــگرانه  ــود رفت ــث بهب ــوم باع ــه لیتی ــد ك ــه نشــان دادن ــات اولی مطالع
ــه  ــك مطالع ــالل ســلوک می شــود. بااين حــال، ي ــا اخت ــودكان بســتری ب در ك
ــود  ــی در بهب ــر قابل توجه ــا اث ــا دارونم ــه ب ــوم در مقايس ــه لیتی ــان داد ك نش
ــدارد.  ــق شــديد ن ــم خل ــالل تنظی ــه اخت ــال ب ــودكان مبت ــری در ك تحريك پذي
مطالعــات بیشــتری بــرای بررســی اثــرات لیتیــوم در DMDD موردنیــاز اســت.

و  توســط ســازمان غــذا  ريســپريدون  و  آريپیپــرازول  آنتی ســایکوتيک ها: 
داروی آمريــکا بــرای درمــان تحريك پذيــری در اوتیســم تأيیــد شــده اند. 
متاآنالیــزی در ســال ۲01۷ نشــان داد كــه هــردوی ايــن داروهــا بــرای درمــان 
تحريك پذيــری و پرخاشــگری در ســاير تشــخیص ها نیــز مفیــد هســتند. ســاير 
ــد.  ــان نداده ان ــری نش ــان تحريك پذي ــی در درم ــد كاف ــايکوتیك ها فواي آنتی س
ــك را  ــوارض متابولی ــر ع ــد خط ــر باي ــايکوتیك ها، بالینگ ــاب آنتی س در انتخ

ــنجد. ــی بس ــتورالعمل های بالین ــا دس ــق ب مطاب
ضدافســردگی ها: يــك مطالعــه مــروری نشــان داد كــه مهاركننده هــای 
اختصاصــی ســروتونین و مهاركننده هــای ســروتونین و نوراپینفريــن اثــر 

مشــخصی در كاهــش تحريك پذيــری ندارنــد.
ســایر داروهــا: آگونیســت های گیرنــده آلفــا-دو )كلونیديــن، گوانفاســین( 
غیرمســتقیم  به صــورت  می تواننــد   ADHD بهبــود  بــا  اتوموكســتین  و 

بخشــند. بهبــود  را  تحريك پذيــری 
منبع

Ahmed Z. Elmaadawi, Disruptive mood dysregulation disor-
der: A better understanding, Current Psychiatry; 2018: Vol. 
17, No. 11

نافرمانی مقابله جویانهکژ تنظيمی خلقی ایذاییویژگی

++ تحريك پذيری مزمن+++ همراه با فوران های شديدشدت تحريك پذيری
++++همبودی با اختالل كمبود توجه-بیش فعالی

++++رفتار بزهکارانه
+++++اختالل عملکرد اجتماعی

مشکل با مراجع قدرتفوران های خشمعالمت های ديگر

مورد بالينی شماره دو: عصبانی و مقابله جو

مقاله  ها
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معرفی کتاب

عنوان کتاب: سه شنبه های روزبه

نویسندگان: رحيم بدرفام، عاطفه زندی فر، مجيد صادقی

انتشارات: ابن سينا

ــنبه  ــای سه ش ــه روزه ــده در برنام ــی ارائه ش ــوردی بالین ــای م ــورد گزارش ه ــاوی ۲۲ م ــاب ح ــن كت ــح: اي توضی
بیمارســتان روزبــه اســت. ايــن مــوارد از حــدود ۲5 ســال پیــش توســط اســتاد طريقتــی جمع آوری شــده و حــاوی مــوارد  
ــه درمــان اســت.  ــی و مــوارد مقــاوم ب ــب، از قبیــل نوروســايکیاتری، مــوارد ارجاعــی از پزشــکی قانون آموزشــی و جال
پــس از بازنشســتگی دكتــر طريقتــی، دكتــر مجیــد صادقــی روال روزهــای سه شــنبه را ادامــه داد. بــرای هــر مصاحبــه ی 
ــا بیمــار، يــك اســم انتخاب شــده اســت؛ »اگــه می تونــی منــو بگیــر«، »اســرار نهفتــه مغــز«، »تــراژدی  انجام شــده ب
اتللــو در يــك پــرده« و... . در ايــن كتــاب ابتــدا مــوارد بالینــی خــاص معرفــی شــده و ســپس خودآزمايی هــا آورده شــده 
اســت كــه دربــاره عالمت شناســی، تشــخیص، تشــخیص افتراقــی و درمــان مناســب پرســیده می شــود. پاســخ درســت 

در انتهــا بــر اســاس منابــع معتبــر آموزشــی و مقاله هــای جديــد مرتبــط آورده شــده اســت.

عنوان کتاب: حمایت های روانی-اجتماعی در بایا

نویسنده: احمدعلی نورباال

انتشارات: تيمورزاده

توضیــح: از ســال 1۳۸۹ گــروه »ســالمت باليــا« در دانشــگاه تهــران تشــکیل شــد كــه مــدرس ايــن گــروه بــه مــدت 
ــی در  ــات درمان ــم و ســاير خدم ــه ب ــگ، زلزل ــات حضــور خــود در بهــداری جن ــود. او تجربی ــاال ب ــر نورب ســه ســال دكت
باليــای طبیعــی را در ايــن كتــاب جمــع آوری و بــه قلــم آورده اســت. عــالوه بــر ايــن، كتــاب بــا اطالعــات بین المللــی 

ــاب دارای 1۶ فصــل اســت. ــن كت ــده اســت. اي ــانی ش به روزرس

بــه گفتــه ی دكتــر نوربــاال، حــوادث و باليــا به منزلــه ی كــوه يخــی می ماننــد و حجــم عظیــم آن، بازمانــدگان ناشــی از 
حــوادث هســتند كــه دچــار عــوارض جــدی روانــی به صــورت حــاد و مزمــن می شــوند. هــدف از تألیــف ايــن كتــاب ايــن 

اســت كــه بــا آمــوزش مداخلــه در بحــران بتــوان به موقــع اقــدام بــه پیشــگیری و درمــان كــرد.

افروز دژآباد
 دستيار روان پزشکی 
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جناب آقای دکتر عبدالعلی علی عسگری

رئيس محترم ســازمان صداوسيمای جمهوری اسامی ایران

ــران،  ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــرم انجم ــای محت ــرر اعض ــای مک ــه گزارش ه ــر پاي ــه ب ــاند ك ــتحضار می رس ــه اس ــرض ادب. ب ــالم و ع ــا س    ب
تماس هــای تلفنــی بــرای دعــوت از كارشناســان جهــت حضــور در برنامه هــای صداوســیما بــا عنــوان تهیــه »مشــاركتی« برنامــه صــورت می گیــرد. در 
ايــن تماس هــا از فــرد مدعــو درخواســت می شــود كــه مبلغــی در حــد چنــد میلیــون تومــان پرداخــت نمايــد تــا در قبــال آن بتوانــد خــود را در برنامــه 

بــه شــکلی دلخــواه معرفــی كنــد.

واضــح اســت كــه ايــن رويکــرد مغايــر بــا اهــداف ارتقــای ســالمت مــردم دانســته می شــود و تبعاتــی تأســف بار در مســیر تضعیــف اعتمــاد مــردم بــه 
پزشــکان و ســازمان صداوســیما بــه همــراه خواهــد داشــت.

ــه ای  ــر برنام ــه، اگ ــرای كارشناســان برنام ــه ب ــن شــیوه، ازجمل ــه ای اي ــی و غیرحرف ــح بیشــتر نیســت كــه به جــز جنبه هــای غیراخالق ــه توضی ــازی ب نی
ــد بخــش  ــودن آن همانن ــه، تجاری ب ــوان برنام ــه در عن ــی داشــته و ضــروری اســت ك ــه تبلیغات ــه شــود، جنب ــع تهی ــا پرداخــت وجــه از ســوی ذی نف ب

ــود. ــخص ش ــی مش ــای بازرگان آگهی ه

بر اين اســاس، مصرانه تقاضا می شــود پیگیری موضوع مجدانه در اولويت قرار گیرد و اين انجمن نیز از ماحصل پیگیری آگاه شــود.

انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران در راســتای اهــداف خــود بــرای ارتقــای ســالمت روان مــردم همان گونــه كــه پیــش از ايــن اعــالم كــرده، مايــل 
و قــادر اســت تــوان كارشناســی خــود را بــرای ارتقــای برنامه هــای آموزشــی و علمــی ســازمان صداوســیما بــه كار گیــرد و در ايــن راه از هیــچ همراهــی 

و تالشــی دريــغ نخواهــد كــرد.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

)۱3۹7/۱٠/3٠(

اعتراض انجمن به عملکرد صداوسيما در 
برنامه های علمی
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جناب آقای دکتر عليرضا رئيسی
معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   بــا ســالم و احتــرام؛ همان طــور كــه مســتحضر هســتید يکــی از حوزه هــای 
مهــم ســالمت كــه متأســفانه در كشــور مــا بــه داليــل مختلــف مــورد غفلــت 
واقــع شــده حــوزۀ ســالمت جنســی اســت، به طــوری كــه ايــن مســئله باعــث 
عــوارض متعــدد فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی و در نتیجــه كاهــش ســطح 
ســالمت افــراد جامعــه و نیــز آثــار مخــرب اجتماعــی شــده اســت. بعضــی از 

ــد از: ــار عبارت ان ــن آث اي
آزار جنســی كــودكان و نوجوانــان، اختــالالت عملکــرد جنســی در همســران، 
ــای  ــران، بیماری ه ــی همس ــکالت جنس ــی از مش ــويی ناش ــکالت زناش مش
جنســی و عفونــی ناشــی از رابطه هــای جنســی محافظت نشــده )كــه 
ــا،  ــوءمصرف داروه ــه س ــش ب ــت(، گراي ــدز اس ــاری اي ــا بیم ــن آنه مهم تري
مــواد و الــکل بــرای برطــرف كــردن مشــکالت جنســی، روابــط فرازناشــويی، 

ــی(، ... ــی و قانون ــای عاطف ــم از طالق ه ــالق )اع ــیوع ط ــش ش افزاي
ــتای  ــران در راس ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــاند انجم ــتحضار می رس ــه اس ب
ــی خــود دارای كمیته هــای متعــددی اســت كــه  ايفــای رســالت علمــی و مل
ــن  ــی از اي ــد. يک ــت می كنن ــی فعالی ــوزه ای تخصص ــا در ح ــك از آنه ــر ي ه
ــدادی از همــکاران  ــۀ ســالمت جنســی اســت كــه شــامل تع كمیته هــا كمیت

ــت: ــر اس ــای زي ــا ويژگی ه ــك ب روان پزش
      سطح علمی باال در حوزه سالمت جنسی

      آگاه به علم روز
      آشنا با فعالیت های حوزۀ سالمت جنسی در ديگر كشورها

      تعهد مذهبی باال و آگاه به مسائل مذهبی و فرهنگی جامعه
      تجربۀ باال در امور آموزشی، پژوهشی و اجرايی

ــش  ــرای كاه ــط ب ــتگاه های ذی رب ــا دس ــکاری ب ــه هم ــد ب       عالقه من
ــوزۀ ســالمت جنســی ــه در ح مشــکالت جامع

ــکاری  ــی هم ــر آمادگ ــۀ فوق الذك ــاند كمیت ــتحضار می رس ــه اس ــن ب همچنی
ــا  ــاط ب ــوص در ارتب ــت به خص ــا آن معاون ــی ب ــی و اجراي ــای علم در بخش ه
وظايــف دفتــر ســالمت خانــواده، جمعیــت و مــدارس، دفتــر ســالمت روانــی، 

ــی از  ــر دارد. بعض ــای واگی ــت بیماری ه ــز مديري ــاد و مرك ــی و اعتی اجتماع
ــد از: ــکاری عبارت ان ــل هم ــای قاب حوزه ه

تربیــت جنســی كــودكان و نوجوانــان به منظــور پیش گیــری از آزار جنســی 
ــوزش  ــان، آم ــودكان و نوجوان ــی ك ــت جنس ــرای تربی ــن ب ــوزش والدي ــا، آم آنه
دانش آمــوزان، آمــوزش دانشــجويان، آمــوزش معلمــان و مربیــان مــدارس، آموزش 
كاركنــان مراكــز مشــاوره دانشــجويی، آمــوزش پزشــکان و ديگــر كاركنــان مراكــز 
بهداشــتی درمانی، همــکاری در طراحــی و تأســیس مراكــز تخصصــی مشــاوره و 
ــش  ــور كاه ــی به منظ ــی و اجراي ــای پژوهش ــی، طرح ه ــالمت جنس ــان س درم
طــالق، ارتقــای ســالمت جنســی همســران، ارتقــای رابطــه عاطفــی همســران، 
ارتقــای ســالمت جامعــه از طريــق كاهــش ابتــال بــه بیماری هــای واگیــر جنســی 
)ايــدز، هپاتیــت، عفونــت ويروســی پاپیلومــای انســانی، ...(، درمــان مناســب مردان 
و زنــان مبتــال بــه اختــالالت عملکــرد جنســی، همکاری هــای آموزشــی و درمانی 

بــا مراكــز جامــع ســالمت و مراكــز ســالمت روان جامعه نگــر، ...
همکاری های ذكرشده از طريق شیوه های ذيل قابل انجام است:

      سخنرانی و سمینارهای آموزشی
      كارگاه های آموزشی

      انجام طرح های پژوهشی
      طراحی مدل های پیشگیری

      طراحی مدل های درمانی
      تألیف جزوات، بروشورها و كتاب های آموزشی برای مخاطبین مختلف

      تهیه فیلم های آموزشی
      مشاوره های علمی، اجرايی و پژوهشی

      تشکیل اتاق های فکر و كمیته های كشوری و يا منطقه ای
ــکاران  ــر هم ــما و ديگ ــرای ش ــتر ب ــت بیش ــن آرزوی موفقی ــان ضم در پاي
ــود. ــی می ش ــالم آمادگ ــترک اع ــای مش ــرای همکاری ه ــدداً ب ــرم، مج محت

دکتر مریم رسوليان 
رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران
)۱3۹7/۱٠/۱5(

اعالم آمادگی برای 
همکاری در حوزۀ 

جنسی سالمت 
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جناب آقای دکتر احمد حاجبی

مدیرکل دفتر سامت روانی، اجتماعی و اعتياد

با سالم و احترام

   پیــرو نامــه شــماره ۷۷/۳۲5۸0 مــورخ ۹۷/11/1۳ ايــن انجمــن و پیــرو درخواســت آن مقــام محتــرم، جلســه ای حضــوری بــا كارشــناس 
ــر موضــوع  ــه پیشــنهاد كارشــناس آن دفت ــس از بحــث و تبادل نظــر ب ــزار شــد. پ ــدگان برگ ــورد ســالمت روان رانن ــی در م ــر جناب عال دفت
مجــدداً در انجمــن مــورد كارشناســی قــرار گرفــت كــه گــزارش كارشناســی آن پیوســت اســت. همان گونــه كــه در نامــه فوق الذكــر بــدان 
ــاره توانايــی فــرد بــرای رانندگــی  اشــاره كــرده ام مجــدداً تأكیــد می نمايــم كــه صــرف تشــخیص روان پزشــکی نبايــد مبنــای قضــاوت درب
قــرار گیــرد. آنچــه بــرای ســالمت شــغلی راننــدگان اهمیــت دارد توانايی هــای شــناختی، دركــی و كاركردهــای اجرايــی اســت كــه بايــد در 

فراينــد ارزيابــی همــه راننــدگان از جملــه بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت روان پزشــکی مــورد مالحظــه قــرار گیــرد.

دکتر مریم رسوليان

رئيس انجمن علمی روان پزشکان ایران

)۱3۹7/۱۲/۸(

اعالم نظر انجمن درباره صالحیت رانندگی 
در مبتالیان به اختالالت روان پزشکی

فعاليت های 
انجمن
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ــکان  ــر ام ــه تغیی ــاب كا ازجمل ــرات كت ــرای تغیی ــکار ب ــه راه ــری و ارائ ــخ ۳0/ 1/ 1۳۹۷ و تصمیم گی ــه در تاري ــه كمیت ــزاری جلس 1. برگ
ــکان ــرای روان پزش ــوز MMT ب ــت دادن مج ــری اولوي ــات و پیگی ــان خدم ــدزدن هم زم ُك

۲. برگــزاری جلســه كمیتــه در تاريــخ 15 تیــر 1۳۹۷ و تصمیم گیــری و انجــام اقداماتــی ماننــد اعــالم فرصت هــای روان پزشــکان جــوان 
ــی  ــای علم ــزاری كارگاه ه ــزی برگ ــرای برنامه ري ــوان ب ــکان ج ــنجی از روان پزش ــی و نیازس ــت های بین الملل ــركت در نشس ــرای ش ب

ــان ــرای آن تکمیلــی ب
۳. نظرســنجی از نیازهای آموزشــی همکاران روان پزشك و پزشــك عمومی برای برنامه های بازآموزی و تقسیم بندی اجرای آن

ــای  ــوان در كارگاه ه ــکاران ج ــركت هم ــرايط ش ــهیل ش ــون تس ــکار پیرام ــر و راه ــالم نظ ــوان و اع ــکان ج ــرات روان پزش ــال نظ ۴. انتق
ــه ای ــعه ی حرف ــری و توس ــی رهب بین الملل

5. برگــزاری جلســه كمیتــه در تاريــخ 1۶/ ۶/ 1۳۹۷ و برنامه ريــزی طوالنی مــدت بــرای موضوعاتــی ماننــد قــرار گرفتــن بســتری اعتیــاد 
ــاد، اشــتغال روان پزشــکان جــوان در بخــش خصوصــی، پیشــنهاد برخــورد  ــرک اعتی تحــت پوشــش بیمــه، مجــوز كلینیــك خصوصــی ت

قانونــی بــا مــوارد تخطــی از قوانیــن
ــا عناويــن »نیازهــای آموزشــی  ــا ســه ســخنرانی ب ۶. برگــزاری پانــل چالش هــا و دغدغه هــای روان پزشــکان جــوان در ۲۷ مهــر 1۳۹۷ ب
ــتای  ــران در راس ــکان اي ــی روان پزش ــن علم ــات انجم ــالمت« و »اقدام ــه س ــای بیم ــوان«، »چالش ه ــکان ج ــده ی روان پزش برآورده نش

ــی ــداف قبل ــری انجــام اه ــه و پیگی ــزاری جلســه كمیت ــن برگ ــوان«؛ هم چنی ــت روان پزشــکان ج ــود وضعی بهب
ــزی  ــوان و برنامه ري ــکان ج ــی روان پزش ــای آموزش ــنجی نیازه ــج نظرس ــه نتاي ــخ ۲۳ آذر 1۳۹۷ و ارائ ــه در تاري ــه كمیت ــزاری جلس ۷. برگ
بــرای برگــزاری كارگاه بــرای اولويــت اول، آمــوزش نــوار مغــزی و تصويربــرداری مغــز، و همین طــور پیگیــری نتايــج اقدامــات و شــکايت 

آقــای دكتــر حامــدی از ســازمان بیمــه ســالمت ايــران

سوده محبی رسا
روان پزشک

فعالیت های کمیته ی روان پزشکان جوان 
در سال ۱۳۹۷
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فعالیت های کمیته هنر و ادبیات در روان پزشکی 
در سال ۱۳۹۷

   همــکاری در برگــزاری جشــن نــوروزی انجمــن علمــی روان پزشــکان ایــران و تهیــه کلیــپ یادبــود ســی و پنجمیــن همایــش ســاالنه انجمــن 
ــات در  ــر و ادبی ــه هن ــی کمیت ــأت اجرای ــای هی ــه فعالیت ه ــه ازجمل ــات کمیت ــی جلس ــخنرانی در ط ــزاری س ــران و برگ ــکان ای ــی روان پزش علم
روان پزشــکی طــی ســال 97 بــود. در جریــان ایــن برنامه هــا، ســخنرانی آقــای شــمس لنگــرودی بــا موضــوع »شــعر بــد« و ســخنرانی دکتــر گــودرز 
عکاشــه بــا موضــوع »حافــظ از نــگاه یــک روان پزشــک« برگــزار گردیــد. در ســخنرانی اخیــر بــا توجــه بــه ابعــاد گســترده بررســی روانشــناختی 
ــب  ــا و مکات ــاب آیین ه ــظ و بازت ــه مباحــث روانشــناختی عصــر حاف ــن ب ــدون جهــت پرداخت ــزاری جلســات م ــرای برگ ــات الزم ب ــظ، مقدم حاف
ــن  ــر محس ــخنرانی دکت ــن س ــت. همچنی ــرار گرف ــی ق ــات آت ــرای جلس ــزی ب ــی و برنامه ری ــورد ارزیاب ــظ م ــعار حاف ــکل گیری اش ــف در ش مختل

ــا موضــوع »سمبولیســم در هنــر« در برنامــه کار قــرار داده شــد. رازافشــا ب

ــت و  ــرای فعالی ــد ب ــکان هنرمن ــوت از روان پزش ــک، دع ــدان روان پزش ــن هنرمن ــت های بی ــت نشس ــی جه ــای جغرافیای ــه محدودیت ه ــر ب نظ
ــد. ــل آم ــکی بهعم ــر و روان پزش ــه هن ــازی کمیت ــروه مج ــل در گ ــری و تعام همفک

ــهولت  ــت س ــری جه ــاخه هن ــت و ش ــل فعالی ــک مح ــه تفکی ــد ب ــکان هنرمن ــاری از روان پزش ــت آم ــن فهرس ــه تدوی ــدام ب ــتا اق ــن راس در همی
ــد. ــمینارها گردی ــزاری س ــدف در برگ ــروه ه ــه گ ــی ب دسترس

مکاتبــه جهــت دعــوت از رؤســای شــاخههای انجمــن علمــی روان پزشــکی ایــران جهــت تکمیــل کتابچــه آمــاری روان پزشــکان هنرمنــد توســط 
دکتــر مجیــد صادقــی، رئیــس کمیتــه هنــر و ادبیــات در روان پزشــکی انجــام شــد. در حــال حاضــر، شــاخه کرمــان انجمــن مقدمــات تشــکیل 

کمیتــه هنــر و ادبیــات در روان پزشــکی را در ایــن اســتان آغــاز نمــوده اســت.

پانلــی بــا موضــوع »هنــر و ادبیــات در خدمــت روان پزشــکی یــا روان پزشــکی در خدمــت هنــر و ادبیــات« در تاریــخ 26 مهرمــاه 1397 در ســالن 
اصلــی ســی و پنجمیــن همایــش ســاالنه انجمــن علمــی روان پزشــکی ایــران، بــا حضــور دکتــر مجیــد صادقــی، دکتــر محســن رازافشــا، دکتــر فربــد 
فدائــی، دکتــر محمدرضــا شــالبافان، دکتــر حافــظ باجغلــی و دکتــر عادلــه عســکری برگــزار شــد. در ایــن پانــل همچنیــن راهکارهایــی در زمینــه ی 
ــره وری از  ــدف به ــا ه ــا ب ــدی دیدگاه ه ــت جمع بن ــا شــاعر مطــرح شــد. درنهای چگونگــی نقــش روان پزشــکی در شــکل گیری شــعر و برخــورد ب

تعامــل ادبیــات و هنــر و روان پزشــکی بــه مخاطبــان ارائــه شــد.

عادله عسکری
روان پزشک و دبير کميته
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گزارش فعالیت های هیأت مدیره انجمن از آذر تا اسفند ۹۷

همایون امينی
 دبير انجمن علمی روانپزشکان ایران

به نام آن که جان را فکرت آموخت
   در شــماره پیشــین خبرنامــه انجمــن علمــی روان پزشــکان ايــران، گــزارش 
مختصــری از فعالیت هــای انجمــن تــا آذر ۹۷ بــه اســتحضار همــکاران 
گرامــی رســید. در ســه مــاه گذشــته نیــز هیأت مديــره در پنــج جلســه رســمی 
وظايــف خــود را پیگیــری كــرده اســت. برخــی از اقدامــات انجام شــده انجمــن 

در ســه مــاه گذشــته عبــارت بودنــد از:
    برگزاری انتخابات شاخه های فارس و اصفهان

    برنامه ريــزی بــرای حمايــت از ســاخت فیلم هــای كوتــاه آموزشــی بــرای 
آمــوزش عمومــی بــا همــکاری شــورای شــهر تهــران

ــات  ــزاری انتخاب ــب برگ ــاده و تصوي ــی فوق الع ــع عموم ــزاری مجم     برگ
ــا  ــن ب ــره انجم ــن هیأت مدي ــرای تعیی ــد ب ــه بع ــال 1۳۹۸ ب ــك از س الکترونی

توجــه بــه حضــور جمــع كثیــری 
در  انجمــن  پیوســته  اعضــای  از 
راهبــرد  و  شهرســتان های مختلــف 
كمیســیون انجمن هــای علمــی گــروه 
درمــان  بهداشــت،  وزارت  پزشــکی 
ــدن  ــم ش ــکی و فراه ــوزش پزش و آم

آن زيرســاخت های 
    دعــوت و حضــور آقــای دكتر ســید 
ــس  ــتانی، رئی ــی اردس ــدی صمیم مه
ــه  ــی در جلس ــالالت خلق ــه اخت كمیت
به منظــور  انجمــن  هیأت مديــره 
ــدن  ــر ش ــای فعال ت ــی راهکاره بررس

ــه ــن كمیت ــدد اي مج
ــات  ــت تحقیق ــا معاون ــه ب     مکاتب

ــی  ــت دسترس ــکی جه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاوری وزارت بهداش و فن
ــك ــی الکترونی ــات علم ــع اطالع ــه مناب ــی ب ــکاران غیرهیأت علم هم

ــی در  ــا رياســت ســازمان صداوســیما و اظهــار تأســف و نگران ــه ب     مکاتب
مــورد دعــوت و حضــور افــراد فاقــد صالحیــت به عنــوان كارشــناس در قبــال 
دريافــت مبالغــی تحــت عناوينــی چــون مشــاركت و تبعــات آن بــر ســالمت 

ــه روان جامع
ــدازی  ــی و راه ان ــوزش عموم ــرای آم ــايت ب ــك وب س ــب ايجــاد ي     تصوي

كمپیــن توســط كمیتــه ســالمت روان شــهری و ســپس اســتفاده از ظرفیــت 
ــاخت ــن زيرس ــاخه ها از اي ــا و ش ــاير كمیته ه س

ــاال، دبیــر  ــا آقــای دكتــر احمدعلــی نورب     جلســه مشــترک هیأت مديــره ب
محتــرم هیــأت ممتحنــه دانشــنامه روان پزشــکی در مــورد مســائل مرتبــط بــا 

پذيــرش دســتیاران روان پزشــکی و توافــق بــر مــوارد زيــر:
   - لزوم ارتقاء كیفیت آموزش دستیاری روان پزشکی

ــران از  ــروی انســانی روان پزشــك در اي ــودن شــاخص نی ــر ب ــزوم باالت    - ل
ــی میانگیــن جهان

ــتیار  ــت دس ــد تربی ــز جدي ــدازی مراك ــدن راه ان ــدود ش ــت از مح    - حماي
روان پزشــکی

ــن  ــکی در نهمی ــروه پزش ــی گ ــای علم ــع انجمن ه ــا مجم ــکاری ب     هم
حضــور  بــا  تخصصــی  نشســت 
ــت  ــرم وزارت بهداش ــت محت سرپرس
ــام  ــازمان نظ ــرم س ــت محت و سرپرس

ــکی پزش
ــت،  ــا وزارت بهداش ــکاری ب     هم
در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
تدويــن ضوابــط ســالمت روان شــغلی 

راننــدگان عمومــی
ــه  ــدازی كمیت ــا راه ان ــت ب     موافق

ــن ــواب« در انجم ــکی خ »پزش
ــت  ــن جه ــده انجم ــن نماين     تعیی
پیگیــری ارتبــاط بــا »بخــش مذهــب 
جهانــی  انجمــن  معنويــت«  و 

روان پزشــکی
    تصويــب تدويــن راهنمــای بالینی توان بخشــی شــناختی در اســکیزوفرنیا و 

تدويــن شناســنامه و اســتاندارد خدمــت بیونوروفیدبك در زمینه روان پزشــکی
ــا  ــژه ب ــوده و به وي ــا ب ــراه م ــه هم ــی ك ــه همکاران ــه از هم ــق همیش مطاب
ــد  ــاری كرده ان ــا را ي ــی م ــاركت عمل ــود و مش ــای خ ــا و راهنمايی ه انتقاده
ــه سپاســگزاريم. انجمــن آمادگــی دارد كــه از ايده هــا و فعالیت هــای  صمیمان
ارتقــای ســالمت روان و جايــگاه  ســاير همــکاران گرامــی در جهــت 

ــد. ــت نماي ــکی حماي روان پزش
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